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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10882/27.10.2017. 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27.10.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția primarului nr.607/23.10.2017. 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 După efectuarea apelului nominal secretarul 

comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 11 consilieri 

locali, fiind absent motivat domnul Kovacs Istvan (UDMR), Kocsis Eva (UDMR) și nemtoviați 

Breda Ștefan (UDMR), Sîrca Constantin (PNL). În continuare supune spre aprobare procesul 

verbal al ședinței anterioare care se aprobă în unanimitate de voturi. 

  În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare 

ordinea de zi a ședinței cu completare: 

1. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

neeligibile  aferente obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  nou 

peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL. 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

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 asigurarea finanțării 

de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile  aferente obiectivului de investiție ”Modernizare 

drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, 

județul Sălaj” finanțat prin PNDL. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare arată că suma 

aprobată inițial era mai mare, altădată nu trebuia altă hotărâre decât în cazul în care s-a 

majorat suma, însă cei de la minister solicită ca suma să fie menționat exact. În continuare se 

trece la discuții. 

Kiss Istvan: care este diferența? 

Primar: 55228,74 lei. 

 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.79 din data de 27.10.2017 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile  aferente 

obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL. 

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,        Secretar, 

     Chirilă Ioan              Lazar Veturia 


