
Intern 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.8035/25.07.2017. 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat azi, 25.07.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.378/18.07.2017. 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 consilieri locali, fiind absenți motivați doamna Ozsvath Ilona 

(UDMR), domnii Kovacs Istvan (UDMR) și Chirilă Ioan (PSD). 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 completări: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare  

         Prezintă: Bogya Miklos – primar 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria 

Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector contabil 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului etic al personalului care oferă  servicii 

sociale în cadrul Centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc  de separare de părinţi 

din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale 

din  cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc  de separare de părinţi din 

loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii 

al Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

- Proiect de hotărâre privind  completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului local al comunei Crasna 

         Prezintă: Bogya Miklos – primar 

- Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi cu completările propuse și se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare președintele de ședințșă, domnul Pop Aurel preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

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

unor cheltuieli de deplasare . 

Domnul primar 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.42 din data de 25.07.2017 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare . 

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

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din subordinea consiliului local. 

http://www.primariacrasna.ro/
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Doamna Nemeth Annamaria, inspector prezintă raportul de specialitate. În continuare se trece 

la discuții. 

Sîrca Constantin: este o marjă în care se stabilește? 

Primar: da, cum a prezentat și doamna contabilă în raport, minimul este salariul minim pe 

economie și maximul este indemnizația viceprimarului. 

Sîrca Constantin: cei cu studii superioare să aibă salariu mai mare decît cei cu studii medii. 

Nemeth Annamaria: au salarii mai mari cei cu studii superioare, trebuie să ne încadrăm și în 

cheltuielile de personal din buget. 

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.43 din data de 25.07.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din 

subordinea consiliului local. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului etic al personalului 

care oferă  servicii sociale în cadrul Centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc  de 

separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin și Carta drepturilor beneficiarilor de 

servicii sociale din  cadrul centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc  de separare de 

părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin. 

Secretarul comunei prezintă raportul de specialitate. În continuare se trece la discuții. 

Kiss Istvan: nu a găsit în codul etic programul de lucru. 

Secretar: programul de lucru se găsește în Regulamentul de orine interioară. 

Kiss Istvan: cât este concediul celor angajați? Ce lucrează în timpul vacanței școlare? 

Primar: 21 de zile lucrătoare pentru cei sub 10 ani vechime și 25 de zile lucrătoare pentru cei 

cu vechime de peste 10 ani.  Ei intrețin parcurile din fața primăriei, înlocuiesc  femeile de 

serviciu din primărie, se vor ocupa de sesiunea de înscriere. 

Kiss Istvan: familia Ardelean nu-și face datoria. 

Primar: Suntem în faza de licențiere a serviciilor, se întocmesc dosarele. 

Sîrca Constantin: codul deontologic se referă la ținută, datorie, lumea vorbește unde semnează 

condica. Să vină la asistența socială după concediu. Au salarii bune să  și lucreze, încet să facem 

ceva. 

Bodizs Zoltan: propune domnului primar să desemneze o persoană care să-i controleze 

activitatea și să informeze în ședința viitoare. 

Sîrca Constantin: în vacanță să se facă program pentru ei, să vină la primărie. Să renunțe la 

post dacă nu vrea să vină. 

Primar: se vor lua măsuri. 

Sîrac Constantin: propune să se completeze codul etic  cu obligația respectării programului de 

lucru de către angajați. 

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

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.44 din data de 25.07.2017 

privind aprobarea Codului etic al personalului care oferă  servicii sociale în cadrul Centrelor 

de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc  de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin 

și Marin și Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale din  cadrul centrelor de zi pentru 

copii aflaţi în situaţii de risc  de separare de părinţi din loc. Crasna, Huseni, Ratin și Marin. 

4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei 

şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna. 

Secretarul prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 

în unanimitate de voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.45 din data de 25.07.2017 

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de boli cronice 

Crasna. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crasna. 

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

Bread Ștefan: am ajuns la o fază, ori legiuitorul este contra noastră, nu discutăm de coeficient, 

noi am primit până acum indemnizația primarului la nivelul din 2013 deși i s-a mărit 

indemnizația, acum ne dă voie până la 10 % din indemnizația primarului sunt alte frîne. 

Sârac Constantin: Consiliul județean tot atâta dă? 

Primar: Tot așa, 10% proporțional cu numărul maxim de ședințe adică o ședință ordinară și 

două ședințe de comisii, se acordă un procent de 3,33 % din indemnizația președintelui pe 

ședință în cadrul comisiei de specialitate și încă un procent de 3,33 % pentru participarea 

efectivă la ședința de Consiliu Județean. Deci și la consiliul local Crasna se va acorda 3,33% 

din indemnizația lunară a primarului pentru participarea la ședința ordinară și 3,33%  pentru 

participarea la ședința comisiei de specialitate, în total 6,66%. La ședința comisiei de 

specialitate pentru a se primi indemnizația aferentă este obligatoriu emiterea unui aviz. 

Kiss Istvan: nu vede rostul să se țină trei ședințe. 

Sîrca Constantin: propune să se țină trei ședințe și să se acorde 10%. 

Se supune la vot propunerea domnului Sîrca Constantin.  

Se votează astfel: 2 voturi ”pentru” ( Sîrca Constantin – PNL și Pap Sandor - EMNP-PPMT) 

și 11 voturi ”împotrivă” (Kiss Istvan - UDMR, Torma Alexandru - UDMR, Kocsis Eva - 

UDMR, Kiss Ludovic- UDMR, Darabont Vilmos- UDMR, Dimeny Alexandru- UDMR, Breda 

Ștefan- UDMR, Bodizs Zoltan- UDMR, Pop Aurel- UDMR, Bogya Alexandru- EMNP-

PPMT). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată de primar și se aprobă cu 10 

voturi pentru și 2 voturi împotriva: Sîrca Constantin – PNL și Pap Sandor - EMNP-PPMT. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.45 din data de 25.07.2017 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

comunei Crasna. 

6. Diverse. 

Pap Sandor: la intrarea către str. Fîntînii trebuie pus indicator, se depuneți demersuri. 

Primar: Avem proiect cîștigat cu Ministerul dezvoltării și strada va fi reparată. 

Bread Șetfan: A citit în ziar că s-a primit bani în Sălaj și comuna Crasna pentru Grădinița cu 

program prelungit și drum. 

Primar: la nivel central s-a dat drumul la PNDL, Crasna a câștigat cele două proiecte. Grădinița 

cu program prelungit, respectiv Reabilitare drumuri și pod nou peste rîul Crasna. Din 

experiența anterioară cu program guvernamental este că semnăm contractul și se așteaptă banii. 

Prioritar este proiectul cu drumuri.Pentru  lucrarea cu reabilitarea drumurilor, procedura este 

mai ușoară, fiind investiție în continuare. La ședința următoare vom avea proiecte pentru aceste 

investiții. 

Bread Șetfan: care sunt cele patru străzi care vor fi reabilitate? 

Primar: str. Pădurii, str. De Jos, str., Kutugya, str. Liliacului. A participat la o dezbatere despre 

realocarea fondurilor, este o tendință unde liniile de finanțare sunt epuizate si altele unde stau. 

Birocrația este foarte mare, nivelul absorbției este foarte scăzută la nivel de țară. Există 

posibilități dar durează. 

Pap Sandor: proiectele europene să fie popularizate în ședință cu locuitorii. 

Primar: s-au ținut ședințe de informare și prin GAL, la care au fost invitați și consilierii. Mîine 

va fo o ședință pentru deținătorii de animale. De la biroul cu proiecte se pot obține informații. 
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Cei care sunt interesați de proiecte, fac demersurile necesare. Ghidurile solicitanților sunt 

publice. A fost ședință de informare și pentru proiectul cu tomatele. 

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

care va avea loc la data de 03.08.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  

nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

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, 

     Pop Aurel               Lazar Veturia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


