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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.484/25.01.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 25.01.2017 în ședința extraordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primar prin Dispoziția nr.15/19.01.2017. 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 12, fiind absent motivat doamna consilier Ozsvath Ilona (UDMR)
și absenți nemotivați domnul consilier Sălăjan Beniamin (EMNP – PPMT) și Darabont Vilmos
(UDMR) apoi declară constituirea legală a ședinței. 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:
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Crasna din anul 2016
Prezintă: Nemeth Annamaria- inspector
2.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-2018
Prezintă. Bogya Miklos – primar
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crasna
Prezintă. Bogya Miklos – primar
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și
reprezentare juridică
Prezintă: Lazar Veturia - secretar
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor
realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2017
Prezintă: But Ioana- Mariana - inspector
6..Diverse.
Se supune la 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 utilizarea
excedentului bugetar al comunei Crasna din anul 2016.
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții.
Kovacs Istvan: unde se extinde canalizarea?
Primar: În Marin și în Crasna. În data de 30 decembrie 2016 am primit banii de la Fondul de
Mediu și nu am putut cheltui aceste sume la sfîrșitul lui decembrie. Cererea de plată s-a trimis
în august dar sumele au venit cu întârziere.
Kovacs Istvan: sunt lucrări făcute?
Primar: da.
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.5 din data de
25.01.2017 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Crasna din anul 2016.
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2.Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul
şcolar 2017-2018.
Primarul prezintă expunerea de motive. 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.6 din data de
25.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2017-2018.
3.Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei
finale a proiectului de stemă a comunei Crasna
Primarul prezintă expunerea de motive. 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.7 din data de
25.01.2017 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crasna.
4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică.
Secretarul prezintă raportul.
Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru
și 1 abținere (Pap Sandor EMNP – PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.8 din data de
25.01.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și
reprezentare juridică.
5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii
nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2017
But Ioana prezintă raportul. Se trece la discuții.
Kovacs Istvan: Ce înseamnă ore lunar, cîte ore se efectuează?
Buta Ioana: depinde de sumele pe care o primește familia. Este o formulă de calcul prin care
se stabilește numărul de zile de efectuat pentru fiecare dosar în parte. Orele se prestează în
cursul unei luni.
Kovacs Istvan: Cât este minim de ore?
But Ioana: 14 sau 16 ore.
Sîrca Constantin: nu este de acord cu planul local, deoarece prevede și lucrări de efectuat
aferente drumurilor județene. Să scoatem aceste lucrări. Dacă în vară când am adus în discuție
tăierea vegetației la curbe pe drumul către Vârșolți mi s-a răspuns că nu se poate că e pe drum
județean, acum în plan apar lucrări de efectuat. Din această cauză o să votez împotrivă. În
Legea nr.416 se prevede că primarul ține evidența orelor de lucru efectuate și să fie afișat lista
cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor cu orele de lucru de efectuat.
But Ioana: lista este afișată pe ușa biroului de asistență socială.
Sîrac Constantin: să se pună la afișier. Evidența să fie ținută de primar cum prevede legea.
Kiss Istvan: pe trotuar lîngă drumurile județene să lăsăm așa.
But Ioana: Se ține evidența prin compartimentul de asistență socială.
Sîrca Constantin: să nu mai fie pontați de cei de la Crasna Serv.
Pop Aurel: la sate, cei care suntem consilieri, să rămână în continuare sub supravegherea
noastră, să nu mai vină Crasna Serv la sate, sau oamenii la Crasna.
Primar: au fost perioade în care au fost tăiate ajutoarele la Ratin și Huseni deoarece nu au
efectuat orele de muncă. Să aveți în vedere că persoanele mai în vîrstă să rămână la sate și să
aibă grijă de aspectul comunei. În continuare domnul primar înmânează domnului consilier
Sîrca Constantin răspunsul la interpelarea adresată referitor la lista persoanelor beneficiare de
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ajutor social și orele de mucă de efectuat și hotărârea consiliului local prin care a fost delegată
gestiunea serviciilor de utilități publice și încasarea banilor.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi
pentru și 2 voturi împotrivă: Sârca Constantin PNL și Pap Sandor EMNP – PPMT.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.9 din data de
25.01.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor
realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul
2017.
6.Diverse.
Pap Sandor: Prezintă consiliului local cererea depusă în dat de 04.01.2017 și răspunsul primit.
Solicită lămuriri în legătură cu achitarea contravalorii copierii documentelor.
Secretarul comunei prezintă potrivit regulementului de organizare și funcționare a consiliului
local aprobat prin Hotărâre nr.74/2016, Capitolul V, referitor la intrebări, interpelări, petiții și
informarea consilierilor locali. În concluzie arată că, potrivit prevederilor legale menționate se
comunică informațiile solicitate de consilieri locali în scris sau oral. Nu se prevede și furnizarea
de documente sau copii de pe documente. Potrivit prevederilor HG nr.123/2002 costul
serviciilor de copiere se suportă de solicitant.
Sîrca Constantin: în Legea nr.215 scrie că informațiile se pun la dispoziția consilierilor în 10
zile. Nu poate prevede în regulament altceva decât în lege.
Secretar: scrie și în lege că informația se pune la dispozitia consilierilor. Nici acolo nu spune
de documente.
Sîrca Constantin: la ziariști se solicită achitarea taxei de copiere dar la consilieri nu. S-au
solicitat informațiile deoarece se exagerează, 20000 mp carosabil măturat într-o lună. Dărâmat
lemn 11 milioane. Vă spun drept, se sifonează banii prin Crasna Serv.
Pap Sandor: Crasna Serv, la alte lucrări manuale a executat 8167 ore tot anul. Unde s-a
executat?
Sârca Constantin: trebuie vorbit și cu comisia care a recepționat, 50000 mp de trotuar, unde sa măturat?
Pap Sandor: Crasna Serv tot anul trecut a încasat de la primărie 560.000 lei, primăria mai este
dator la Crasna Serv cu 200.000 lei. În șase ani suma este foarte mare. Propun desființarea
Crasna Serv și dacă investim acești bani putem să facem mai mult pentru comună.
Torma Alexandru: cine va executa lucrările?
Pap Sandor: tot aceeași oameni la Primărie.
Primar: s-a spus deja că nu se poate, numărul de personal este limitat.
Sîrca Constantin: nu este adevărat, trebuie cerut de la prefectură. Cei de la centre de zi de ce
nu sunt plătiți la jumătate de normă dacă au program de la 12 la 16,00? Propune să se dea
contravaloarea xeroxării înapoi, deoarece este posibil prin contabilitate, altfel este abuz în
serviciu.
Primar: va mai discuta și vom vedea la ședința următoare.
Sârac Constantin: consilierii nu sunt informați. Suntem ultima comună cu cele mai multe străzi
neasfaltate. Am cerut mai multă transparență în legătură cu lucrările executate.
Primar: deoarece noi suntem comuna care avem cele mai multe străzi din județ.
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 stabilirea domeniilor serviciilor
publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.
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

