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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.110/06.01.2016. 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 06.01.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.634/30.12.2016. 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 fiind absent motivat domnul consilier: Kovacs Istvan (UDMR) 

și declară constituirea legală a ședinței. În continuare supune spre aprobare procesul verbal al 

ședinței anterioare care se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere (Sălăjan Beniamin (EMNP 

– PPMT). 

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

ordinea de zi a ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  

pe anul  2016. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

3. Proiect de hotărâre privind organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de 

Asistenţă Socială 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării  lemne de foc gratuit pentru instituțiile 

publice și biserici de pe raza comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

5. Diverse.  

Se supune  vot ordinea de zi prezentată și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 În continuare președintele de ședință domnul consilier Kiss Istvan, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă 

a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  pe anul  2016. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. 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.1 din data de 

06.01.2017 privind privind aprobarea definitivă a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  pe 

anul  2016. 

2.Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

Secretarul comunei prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Sârca Constantin: de ce apar două posturi la centrul de informare turistică. După părerea sa un 

post ar fi de ajuns. 

Primar:  prin proiectul pe care s-a realizat centrul de informare turistică au fost prevăzute două 

posturi. 

Sălăjan Beniamin: să eficientizăm munca instituției în beneficiul comunității. 
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 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (Sârca Constantin –PNL) și 1 abținere (Pap Sandor- EMNP – PPMT) 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.2 din data de 

06.01.2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna. 

3.Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organigramei și 

statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

Secretarul comunei prezintă raportul.  Se trece la discuții. 

Sârca Constantin: câți copii sunt în centre de zi? 

Primar: 15 la Ratin, 15 la Huseni, 10 la Marin, 30 la Crasna. 

Sârca Constantin: cine sunt asistenții sociali la centre? Deoarece sunt care sunt plătiți și nu vin 

la serviciu. 

Bogya Miklos: dacă știți cine sunt atunci de ce întrebați? Aveți o problemă cu angajații de la 

centre? Sunt locuri de muncă în beneficiul locuitorilor din Crasna. 

Sârca Constantin: pentru 10 copii sunt angajați 6 familii. La centrul de zi din Huseni sunt  doi 

frați din care într-o zi unul fiind bolnav nu a fost la centru. Copilul a cerut de la bucătareasă să-

i dea prăjitura să o ducă la fratele său bolnav, dar bucătăreasa nu i-a dat prăjitura. 

Sălăjan Beniamin: la Ratin  și Huseni coordonează preotul din Marin care nu vine la serviciu. 

La Marin soția sa. Trebuia angajat cineva din localitate care cunoaște mai bine situația de acolo. 

Cei de la serviciul de asistență socială ar trebui să facă demersuri, deoarece sunt familii de romi 

care au probleme cu copii care cerșesc pe stradă, ar fi bine să fie depistați din  partea asistenței 

sociale și să fie duși în centru de îngrijire. Copii suferă, sunt pe străzi. 

Primar: la Huseni vrem să extindem centrul, la Ratin  vrem să construim încă un centru. 

Filip Ioan: din punctul lui de vedere domnul Ardelean frecventează centrul. 

Ozsvath Ilona: domnul Sălăjan s-a referit la faptul că serviciul social să intervină la protecția 

copilului pentru cazurile grave. Aici putem fi și noi atacați. 

Primar: rețeaua de asistență socială la nivel de țară ar trebui să funcționeze. 

Sălăjan Beniamin: acești copii vor deveni o problemă socială. Nu depinde de noi rezolvarea. 

Sîrca Constantin: asistența socială să facă anchetă socială și să trimită la Zalău și să se dea la 

plasament copii. Până la urmă vor veni că nu am făcut nimic pentru ei. 

Primar: sunt cazuri de care se va ocupa asistența socială. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă (Sârca Constantin –PNL, Pap Sandor- EMNP – PPMT, Sălăjan 

Beniamin- EMNP – PPMT) 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.3 din data de 

06.01.2017 privind organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării lemne de foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Pap Sandor: câte hectare de pădure are primăria? 

Primar: Aproximativ 100 Ha la satele Ratin, Huseni și Marin. 

Sîrca Constantin: la Crasna de ce nu s-a repartizat la biserica Ortodoxă și la biserica Reformată? 

Primar: la Crasna nu avem pădure. Biserica Reformată are pădure. 

 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.4 din data de 

06.01.2017 privind aprobarea acordării lemne de foc gratuit pentru instituțiile publice și 

biserici de pe raza comunei Crasna. 

5.Diverse. 
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Ozsvath Ilona: propune ca pentru doamna Caba Maria care lucrează foarte frumos cu copii ar 

trebui să asigurăm un spațiu la PAPI. 

Primar: trebuie să ne organizăm acolo, punem calorifere electrice. 

Sălăjan Beniamin: persoanele care se ocupă cu copii ar trebui recompensați. 

Bogya Miklos: consilierii au adunat o sumă de bani și anul trecut pentru excursie se poate și în 

acest an. 

Kiss Istvan : nu valoric se recunoaște munca lor ci prin aprecierea comunității. 

Sârca Constantin: propune să colaborăm mai bine, interesul nostru să fie în interesul comunei. 

Nu trebuie să cheltuim banii pe supradimensionarea consiliului și să cheltuim banii pe salarii. 

Primar: considerați că lucrurile merg în direcție greșită? 

Sîrca Constantin: nu consider. 

Kiss Istvan: nu trebuie să mergem mai departe, de unde aveți informațiile pe care le puneți pe 

Facebook? Trebuie să dovediți că sunt adevărate. Sunt de acord cu domnul Sîrca că trebuie să 

conlucrăm dar nu cu atacuri nereale. 

Sălăjan Beniamin: solicită ca informațiile solicitate să fie prezentate corecte. 

Kiss Istvan: Să colaborăm și să nu ne atacăm dacă nu avem un temei, să nu atacăm și să tragem 

în jos comuna. 

Ozsvath Ilona: când am acceptat să candidăm pentru funcție am avut cele mai bune intenții. Să 

nu ne pierdem cu copilării. Să încercăm că facem astfel încât să servim comunitatea și să găsim 

soluții pentru comunitate. Nu va fi un an ușor. Dacă noi nu putem să conlucrăm cum trebuie, 

avem numai de pierdut. 

 În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței 

care va avea loc la data de 27 februarie 2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-

2018. 

 Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,          Secretar, 

     Kiss Istvan        Lazar Veturia 

 

 

 

 


