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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.10760/24.10.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 24.10.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția primarului nr.605/19.10.2017. În conformitate cu prevederile art.39
alin.(7) din Legea nr.215/2001, ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă publică şi în
limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și prin afișare pe site-ul www.primariacrasna.ro.
După efectuarea apelului nominal secretarul comunei constată că din totalul de 15 consilieri
locali în funcție sunt prezenți 14 consilieri locali, fiind absent nemotivat domnul Bogya
Alexandru (EMNP – PPMT). În continuare supune spre aprobare procesul verbal al ședinței
anterioare care se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere Sîrca Constantin, care dorește
completarea procesului verbal anterior cu faptul că a propus cumpărarea unui microbuz și nu
autobuz și specificarea motivului abținerii de la vot, pentru că decontarea s-a cerut de
consilierul care este și organizatorul trupei de teatru.
În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare
ordinea de zi a ședinței cu completare:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru
obiectivul de investiție ”Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna,
județul Sălaj”.
Prezintă: Bogya Miklos – primar
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente obiectivului de investiție ” Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna
Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL.
Prezintă: Bogya Miklos – primar
Completare la ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului administratorului S.C.CRASNA SERV
SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2016
Prezintă: Todor Ildiko – contabil SC CRASNA SERV SRL
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV
SRL
Prezintă: Bogya Miklos – primar
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorul S.C.
CRASNA SERV SRL
Prezintă: Bogya Miklos – primar
- Diverse : - cerere
Alte propuneri nefiind, se supune la vot ordinea de zi prezentată cu completări și se
aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare președintele de ședință domnul Chirilă Ioan, preia conducerea lucrărilor
ședinței.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Grădiniță cu
program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.
Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la
discuții.
Kiss Istvan: cât costă un proiect, studiile? Până acum câte am depus și am pierdut.
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Primar: Acest proiect a fost depus de trei ori. Cheltuielile respective sunt eligibile, sunt în jur
de 85.000 lei + TVA, un miliard și ceva. Proiectantul lucrează pe mp. Ne costă bani, dar cred
că nu este cineva care ar dori ratarea proiectului.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.74 din data de 24.10.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție
”Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul
local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ” Grădiniță cu program
prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că trebuie să profităm de
posibilitatea depunerii proiectului, după 2020 nu se știe ce va fi. Poate vor fi credite
avantajoase. Săptămâna asta semnăm contractual pentru Căminul Cultural din Huseni.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.75 din data de 24.10.2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului
de investiție ” Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul
Sălaj” finanțat prin PNDL.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului
administratorului S.C.CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi
pe anul 2016.
Doamna Todor Ildiko prezintă raportul Se trece la discuții.
Primar: în ședința AGA din iunie a fost deja aprobată dar până acum nu s-a depus pentru
aprobare în consiliu local.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.76 din data de 24.10.2017
privind aprobarea raportului administratorului S.C.CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi
a contului de profit şi pierderi pe anul 2016.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv
actualizat al SC CRASNA SERV SRL.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Kiss Istvan: întreabă pe domnul Nyeste Arpad dacă este în legalitate cu faptul că este și acționar
și administrator?
Nyeste Arpad: da, este în ordine, dacă considerați că nu este întrebați pe altcineva nu pe mine,
este vorba de SRL nu SA.
Pop Aurel: este legal.
Sîrca Constantin: din dividende luați 5%, dacă societatea cumpără un utilaj 5% e a
dumneavoastră, dacă societatea se dizolvă luați 5% din societate.
Nyeste Arpad: eu nu intenționez să iau nimic, nici din dividende, renunț la tot.
Sîrca Constantin: dacă AGA votează destinația, nici nu puteți lua.
Nyeste Arpad: vrea să iasă cât mai repede posibil din societate.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.77 din data de 24.10.2017
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat
pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL.
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Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sârca Constantin: SRL-ul nu a participat la nicio licitație, pe ordonanța 36 trebuie să participe
la licitație. Când se termină cu SRL- ul, trece înapoi tot la primărie.
Pop Aurel: este administrator cu mandat.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.77 din data de 24.10.2017
privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV
SRL.
6. Diverse.
Domnul prim ar prezintă cererea cu nr.10368/12.10.2017 depusă de Drum Inserv. Se trece la
discuții.
Pop Aurel: dacă este la preț mai mare trebuie dat.
Kiss Istvan: cine l-a rugat să facă drumul celălalt?
Primar. Nu știe.
Kiss Istvan: Drumul mai lung vrea să schimbe pe drumul scurt, nu ne trebuie să mergem de trei
ori mai mult. De câte ori a fost problemă din cauza drumului respectiv? A pus balastru pe stradă
să nu se poată circula.
Sîrca Constantin: acolo sunt discuții multe, mulți oameni spun că nu sunt de acord cu închiderea
drumului.
Bodizs Zoltan: patronul firmei a cumpărat teren, a fost problemă cu Vadas, că nu s-a măsurat
bine, terenul s-a măsurat până la mijlocul văii, plus drumul acela la capătul drumului a intabulat
terenul proprietarilor, a luat terenul lor. Anul trecut a fost scandal, dacă vin oamenii la primărie
va fi problemă iar.
Pop Aurel: trebuie să ascultați oamenii.
Bodizs Zoltan: proprietarii privați care nu au fost întrebați și despăgubiți de firmă, să ceară
scuze de la oameni, ei pot să închidă drumul acela dacă vor.
Sîrca Constantin: este zonă de protecția a văii, nu a putut măsura acolo.
Kovacs Istvan: în legătură cu firma Inserco se aud înțelegeri, în scris nu le găsim nicăieri, cum
ar fi că vor asfalta un km de drum anual, nu-i pus pe hârtie. Poate că este o parte din înțelegere
mai veche. Oamenii erau revoltați in cauza drumului.
Primar: Și anul trecut am avut discuții cu un grup de oameni care au venit că a fost îngrădit
drumul, ca s-au pus bariere.
Kiss Istvan: a luat barierele și a lăsat câinii liberi.
Primar: Furturile de la firmă sunt cunoscute.
Sârca Constantin: să-și îngrădească proprietatea.
Breda Ștefan: propune că ar trebui să facem o sesizare să elibereze drumul. Indiferent unde stă
cineva în Crasna, nu este de acord pentru a ajunge la vie, la terenul său, să ocolească până la
Horoat. A fost prezent la ședința în care s-a promis asfaltarea unui kilometru de drum anual,
dar nu s-a făcut nimic.
Vincze Alexandru: drumul nostru a existat înainte să vină Inserco acolo. Avem obligația să
ținem drumul pentru cetățeni și nu pentru firmă. Să-și îngrădească proprietatea, să prevină
astfel furtul.
Sîrca Constantin: ar trebui invitat conducătorul firmei să-l întrebăm de ce nu a respectat
promisiunea și să deschidă drumul integral. Trebuie măsurat după acte unde este amplasat.
Dimeny Alexandru: unde este înregistrată firma? La Crasna plătește ceva?
Primar: plătește în jur de 80.000 de lei. Una din firme a fost transferată la Crasna.
Viceprimar: sunt și locuri de muncă pentru cetățeni.
Dimeny Alexandru: drumul este al comunei Crasna, a oamenilor din Crasna, nu se poate să o
cedăm.
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Kiss Istvan: poată să închidă drumul lui? Au acces și așa de pe drumul județean.
Se supune la vot cererea și se votează astfel: voturi pentru : 0, voturi împotrivă: 14. Se
respinge cererea.
Pap Sandor. Nu au fost despăgubiți proprietarii unde s-a făcut drumul către groapa de gunoi.
Viceprimar: s-a făcut reparcelare.
Vincze Alexandru: au primit în alt loc.
Bodizs Zoltan: în legătură cu ocuparea domeniului public arată că nici Inserco să nu ocupe,
nici alții, pe strada lui ar trebui văzut ce este, că nu poate parca nici la intrarea în curtea sa.
Acolo este catastrofă. De la Cozac la Cseke este plin de mașini ale lui Sălăjan, camioane
parcate.
Sîrca Constantin: la Inserco, la magazinul din centru, ține pe trotuar materiale de construcții,
nu plătește nimic, când alții plătesc și pentru două scări la intrare în magazin.
Bodizs Zoltan: când a lucrat la primărie, au mers la fața locului cu cei de la poliția națională și
au fost atenționați să elibereze domeniul public.
Pop Aurel: ar trebui făcut ceva cu accesul la ulițele din Marin, unde s-a făcut canalizare.
Primar: am ajuns într-o situație dificilă cu TIM, firma din Ileanda va lucra în continuare la
Marin unde s-a făcut canalizare.
Sîrca Constantin: Să penalizați firma, să aducă drumul la situația inițială.
Primar: mergem cu materialul nostru și ei vor plăti materialele.
Sîrca Constantin: ar trebui să fie în scris că va fi penalizat.
Primar: în contract este prevăzut acest lucru.
Filip Ioan: hidranții din Huseni nu sunt funcționali.
Primar: Rețeaua de apă a fost predată la Compania de Apă. Ei trebuie să se ocupe și de hidranți.
Filip Ioan: este adevărat că se dărâmă școala nr.1 din Huseni?
Primar: dimpotrivă, a apărut ghidul consultativ pe POR pentru învățământ. Am trimis la
directorul școlii, la proiectant, dacă este posibil, dorim să reabilităm clădirea.
Filip Ioan: lotul care merge sus la pădure este folosit de Baciu Cosmin ?
Primar: se va interesa.
Pap Sandor: care este situația cu str. de Jos?
Primar: trebuie semnat contractul. Tot ce a depins de noi am făcut. S-a schimbat ministerul,
acum vor reface toate actele.
Pap Sandor: dar am primit banii.
Primar: nu s-au primit banii. Proiectul a fost selectat. Încă nu s-a semnat contractul de finanțare.
Trebuie să mai trimitem acte suplimentare.
Pap Sandor: atunci cum s-a început lucrul?
Primar: s-a făcut un contract de lucrări. Am trimis buldoescavatorul să remedieze situația.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 28.11.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al comunei Crasna.
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate de voturi.
Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise.
Președinte de ședință,
Chirilă Ioan

Secretar,
Lazar Veturia

