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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.737/30.01.2018. 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 30.01.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.84/23.01.2018. 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 pe site: 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 Bodizs Zoltan (UDMR). 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 înființării puncte de lucru pentru SC CRASNA 

SERV SRL. 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a unui teren 

Prezintă: Bogya Miklos- primar. 

3. 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  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului 

Public de Asistență Socială 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

Completare la ordinea de zi: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,  

asistență și reprezentare juridică 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

Diverse.  

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

 În continuare președintele de ședință, domnul Kiss Ludovic preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

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

puncte de lucru pentru SC CRASNA SERV SRL. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. 

Nyeste Arpad: prezintă cererile de solicitare a punctelor de lucru, deoarece societatea are sediul 

la Crasna nr.13, care nu coincide cu desfășurarea activităților pentru care se solicită autorizarea. 

 Alte discuții nefiind  se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărâre nr.4 din data de 30.01.2018 

privind aprobarea înființării puncte de lucru pentru SC CRASNA SERV SRL. 

2.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru 

închiriere a unui teren. 
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Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare propune să se facă o comisie care 

să meargă la fața locului. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: în HCL 82 este stabilită o taxă zilnică pentru amplasare, de ce să închiriem? 

Așa va plăti mai puțin pe lună! Vrem să schimbăm hotărârea inițială ! Nu este legal! Facem 

diferență între cetățeni care amplasează utilaje pe trotuar! Trotuarul nu avem voie să închiriem! 

Trebuie să măsurăm cât este trotuarul de la axa drumului! Au mai fost și alte cereri pentru 

închiriere pentru care nu a fost făcută proiect de hotărâre! 

Secretar: care cerere? 

Sârca Constantin: al lui Ciulean. 

Secretar: și pentru cererea lui Ciulean a fost făcut proiect de hotărâre și este în dosarul ședinței. 

Pentru cererile de închiriere se fac proiecte de hotărâri. 

Sîrca Constantin: trebuia răspuns la cerere că este o taxă stabilită prin HCL 82 de 10 lei/zi /mp. 

Atât să plătească, nu să închirieze, așa plătește 5 lei/mp/lună. 

Pap Sandor: să fie amânată hotărârea. 

Sîrca Constantin: să mute în curte materialele de construcții. 

Kiss Istvan: s-a măsurat la fața locului, cât este terenul exact? 

Primar: vom merge să măsurăm. 

Kiss Istvan: dacă tot am atenționat firma să vină să plătească taxă pentru ocuparea locului, 

acum a venit și tot nu e bine. Doresc și ei să intre în legalitate. 

Sîrca Constantin: să amânăm votarea proiectului. 

Primar: nu vede nici un motiv de amânare.  

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează astfel: 9 voturi 

pentru și 5 abțineri ( Sîrca Constantin – PNL, Pap Sandor –EMNP-PPMT, Bogya Alexandru-

EMNP-PPMT, Bread Ștefan-UDMR, Kovacs Istvan –UDMR). 

 În urma rezultatului votului, nu se adoptă proiectul de hotărâre privind scoaterea la 

licitație publică pentru închiriere a unui teren. 

3. 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 

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.5 din data de 

30.01.2018 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. 

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

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

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

Pap Sandor: câte posturi sunt? 

Primar: 50 din care 49 ocupate. 

 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.6 din data de 

30.01.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna. 

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

organigramei și statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială. 

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

Kovacs Istvan: câte posturi sunt? 

Primar: 87,5 din care 66 asistenți personali. 
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 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.7 din data de 

30.01.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public de 

Asistență Socială. 

6.Se trece la următorul punct: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

consultanță,  asistență și reprezentare juridică. 

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

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 

abținere (Pap Sandor – EMNP –PPMT). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.8 din data de 

30.01.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,  asistență și 

reprezentare juridică. 

6.Diverse. 

Primar: informează consiliul local despre faptul că am fost selectați cu proiectul Înființarea 

centrului multifuncțional, a fost semnat contractul pentru Înființare pod nou și asfaltare străzi. 

Vom primi finanțări de la București, se va face vizita în teren. Proiectul cu grădinița încă nu a 

fost semnat, instabilitatea politică afectează activitatea ministerelor. 

Sîrca Constantin: cetățenii din Marin l-au rugat să prezinte în fața consiliului local situația 

străzilor din Marin, sunt impracticabile, nu se poate trece cu mașini, ambulanță. 

Primar: Am descărcat piatră pe drumurile respective. 

Sîrca Constantin: degeaba punem refuz de ciur, o salvare a fost suspendată pe drum. Ar trebui 

să fie o prioritate. Este nepăsare din partea primăriei. 

Primar: asta facem, încercăm să rezolvăm situația. 

Viceprimar: ați fost acolo? Am fost cu caterpilarul, oamenii ne-au alungat de acolo. 

Primar: trebuie băgat acolo vreo 20 camioane de piatră. Cine plătește piatra? Este obligația 

constructorului să refacă infrastructura. 

Sîrca Constantin: trebuie penalizat constructorul. 

Primar: a fost penalizat. 

Sîrca Constantin: din banii ăia să se plătească piatra. Altă problemă cu apa, să găsească alt om 

la apă. 

Primar: este în curs de rezolvare. 

Sîrca Constantin: ați spus că trebuie un transformator. 

Primar: așa a fost răspunsul de la Electrica. Ei sunt specialiștii. 

Sîrac Constantin: a vorbit cu un inginer și nu trebuie transformator. 

Nyeste Arpad: în week-end când se mărește folosul de energie atunci se blochează. Aparatul 

este sensibil. 

Viceprimar: automatizarea este decuplată, este pe faze, trebuie să punem alt cablu. 

Sîrca Constantin: la Marin se plătește mai mult la apă. 

Nyeste Arpad: nu plătesc mai mult. 

Pop Aurel: mulțumește domnului Sîrca pentru implicare. A discutat și el cu primarul și 

viceprimarul problemele ridicate. Drumul este impracticabil, nu poate merge o ambulanță. A 

transmis primarului problema, au fost strânse semnături care se depun la Prefectură, la consiliul 

județean. Pentru ulița Galii trebuie găsită o soluție. Ne vom face de rușine. 

Torma Alexandru: 10 bascule de macadam sunt necesare, nu avem banii în buget pentru asta. 

Și până acum s-a cheltuit foarte mult. 

Sîrca Constantin: și ei plătesc impozite și taxe. 

Pop Aurel: vom da drumul comunal al consiliul județean, și vor rămâne mai mulți bani pentru 

ulițele din sat. 

Ozsvath Ilona: a fost la piața azi, este noroi până la gleznă, nu se poate circula. 
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Nyeste Arpad: cum a dezghețat vremea, s-a topit zăpada, să nu mai lăsăm tirurile să intre în 

piață. 

Primar: până nu avem buget nu putem face nimic. 

Ozsvath Ilona: Și la drumul către școală. 

Sîrca Constantin: nu s-a făcut un trotuar. 

Primar: este pavată curtea școlii 

Sîrca Constantin: am propus să punem un indicator acum trei luni în centru și nu s-a montat. 

Torma Alexandru: noi nu putem pune indicator pe drum județean. Drumul aparține de Consiliul 

Județean, și ei trebuie să monteze indicatorul cu avizul poliției. 

Pop Aurel: în legătură cu iluminatul public din Marin, sunt vreo 6 becuri care nu funcționează. 

Pap Sandor: la str. De Jos trebuie reparat, pe str. Buturugilor au lucrat 2 ore și au abandonat. 

Nu putem intra. 

Torma Alexandru: mâine vine proiectantul din Cluj și vom continua lucrarea. 

Primar: în urma ploilor s-a format noroi peste tot. 

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

care va avea loc la data de 15.02.2018 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei 

Crasna pe anul 2018. 

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, 

    Kiss Ludovic                           Lazar Veturia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


