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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.619/23.01.2020. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 23.01.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.78/16.01.2020. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 general al comunei constată că din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție sunt prezenți 13 consilieri, fiind absenți motivați domnul Darabont Vilmos (UDMR) 

și domnul Dimeny Alexandru (UDMR) și declară constituirea legală a ședinței. Participă la ședință 

domnul dir. Anderlik Istvan – Lorand, directorul Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna, 

doamna director Nagy Erika, directorul Spitalului de boli cronice Crasna, domnul Vincze Alexandru 

– administrator public. În continuare secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al 

ședinței anterioare care se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare domnul primar Bogya Miklos, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 

ședinței, cu completare: 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

2. Proiect de hotărâre privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local,  Consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind 

aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget-contabilitate-resurse umane 

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind 

aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget-contabilitate-resurse umane  

5. 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, compartiment buget-contabilitate-resurse umane 

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

specialitate al primarului comunei Crasna  

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

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

de Asistenţă Socială 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

8. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2019, semestrul II 

Prezintă: Hajas Erika – inspector, compartiment asistența socială 

9. 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 2020 

Prezintă: Hajas Erika – inspector, compartiment asistența socială 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție 

”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  
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asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție 

”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

 Prezintă: Bogya Miklós – primar 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare 

centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a 

cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în 

localitatea Crasna, jud.Sălaj” 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

Completare la ordinea de zi:  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna 

   Prezintă: Nagy Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

13. Diverse.  

  Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completare prezentată și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Pap Sandor preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul 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 2020-

2021. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la discuții. 

Domnul dir. Anderlik Istvan:  mulțumește pentru invitația de a participa la ședința Consiliului local, 

în continuare arată că învățământul este centrat în localitatea Crasna, mai avem și unități arondate, 5 

grădinițe, unde există învățământ preșcolar și învățământul primar - gimnazial este centrat în Crasna. 

Anul trecut a trebuit să renunțăm la Huseni 1, deoarece a scăzut sub minim admis numărul celor 

înscriși și nu am primit avizul de la ISJ, există Ratin, Huseni 2 cu 2 grupe și Marin. La Crasna există 

învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional. La primar nu am putut realiza o clasă pregătitoare 

la rromi, am primit numai o clasă, restul claselor au continuat, 1 secție română, 2 secții maghiare. La 

Liceu 1 secția maghiară, 1 secție română, la profesional nu s-a reușit realizarea grupei, numărul 

minim fiind 15 și au fost 9 elevi care  au optat pentru liceu.  

Kiss Istvan: cum se închide Huseni 1 când numărul copiilor este în creștere? 

Dir. Anderlik Istvan: numărul de copii la Huseni 1 a fost 3, la Huseni 2 au fost două grupe și trebuia 

comasat. 

Kiss Istvan: la Huseni avem o clădire nouă, nu se poate folosi pentru învățământ primar? 

Dir.Anderlik Istvan: este Centru de zi, ce am primit pentru funcționarea grădiniței. 

Kiss Istvan: și nu poate funcționa acolo școala primară? 

Anderlik Istvan: centrul de zi nu a fost construit pentru școală, este prea mic pentru numărul de copii. 

Spațiul este gândit pentru Școală după școală, pentru a lucra cu grupe de copii mici după școală. 

Kiss Istvan: problema e cu copii rromi. 

Primar: acum nu este fond pentru construire școli, numai după 2021 se deschide sesiunea de proiecte. 

Kiss Istvan: cu profesionala? 

Dir. Anderlik Istvan: am lansat ideea de a merge pe noi calificări, altfel pierdem elevii, am pornit 

procedura de primi aviz de la ARACIP, în momentul de față cererea este la București, contractul este 

semnat cu ARACIP, să verifice situația la fața locului, dacă primim autorizație provizorie putem 

porni numai după doi ani. Calificările de bucătar, ospătar, ospătar-chelner, patiser, mecanic, prestări 

servicii. Acum ce avem în ofertă mecanic auto, ar trebui modificat să fie atractiv și pentru alții și să 

captăm și fetele. 

Kiss Istvan: ce se întâmplă cu cei care nu promovează clasa a VIII-a? 

Dir. Anderlik Istvan: rămâne mecanic auto. Încă nu putem lansa oferta nouă, sunt reglementări. 
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Filip Ioan: la grădinița nr.1 Huseni au fost 5 copii, 2 copii se duc la școala de sus, 1 la Bic și 1 la 

Crasna. Să verificați prezența, dacă se justifică postul de educator la Huseni. Noi nu suntem în stare 

să ne punem o grupă, trebuie să mergem la rromi. Și Centrul de zi s-a închis din cauza unora. 

Dir. Anderlik Istvan: am avut discuții cu părinții, din moment ce învățământul preșcolar nu este 

obligatoriu, poți face verificări, sunt modificări propuse, numărul romilor este corespunzător 

numărului grupelor. Dacă s-au înscris 40 trebuie să facem două grupe. Frecvența este una care este 

reală. 

Sîrca Constantin: care este situația cu proiectul cu o masă caldă? La Crasna de ce nu este? S-a depus 

proiect? A fost întrebat conducerea școlii?  Este la Hida, la Sâg, la Sărmășag, numai la Crasna nu 

este. 

Dir. Anderlik Istvan: la Hida este program pilot. La ședință s-a aflat că Hida a fost ales în programul 

pilot. Și la Sâg au fost discuții, dar nu s-a realizat. În județul Sălaj este numai la Hida. Vorbim de 

masă caldă, cum punem în practică, unde se servește masa caldă, pe masă în sala de clasă, pe 

coridoare? Înseamnă o sală de luat masă, unde să încape 100 de copii, noi la Crasna avem 700 de 

copii. Nu cu masa caldă trebuie început, ci cu investiții. La Hida s-a pus în licitație în noiembrie, încă 

nu s-a stabilit cine a câștigat. Cam invers ar trebui investit în școli. Noi nu avem o sală de mese, 

trebuie autorizat de DSP. 

Sîrca Constantin: este la Centru de zi! 

Primar: discutăm de un program pilot care funcționează într-o singură unitate din județ. 

Dir. Anderlik Istvan: la întrebarea dumneavoastră dacă a fost întrebată conducerea școlii de 

programul pilot, răspunsul este că nu a fost întrebată.  

Breda Ștefan: cu sala de mese nu ajunge, mai trebuie bucătar, bucătărie, toată ziua trebuie să lucreze 

cu 700 de copii. Trebuie să înceapă de dimineața să tot servească masa. 

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.2 din data de 23.01.2020 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza 

comunei Crasna pentru anul şcolar 2020-2021. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea cu un reprezentant al 

Consiliului local,  Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se solicită propuneri. 

Sîrca Constantin: propune pe domnul Filip Ioan.  

Bodizs Zoltan: propune pe domnul Kiss Istvan. 

Se supune la vot desemnarea domnului Filip Ioan și se votează astfel: voturi pentru: 3, împotrivă: 0, 

abțineri:10 : Ozsvath Ilona (UDMR), Kiss Istvan (UDMR), Torma Alexandru (UDMR), Kocsis Eva 

(UDMR), Kiss Ludovic (UDMR), Kovacs Istvan (UDMR), Breda Ștefan (UDMR), Bodizs Zoltan 

(UDMR), Chirilă Ioan (PSD), Filip Ioan (PSD). 

Se supune la vot desemnarea domnului Kiss Istvan: și se votează astfel: voturi pentru: 9, împotrivă: 

1 Sîrca Constantin (PNL), abțineri:3 Kiss Istvan (UDMR), Pap Sandor ( EMNP-PPMT) și Bogya 

Alexandru ( EMNP-PPMT). 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.3 din data de 23.01.2020 

privind completarea cu un reprezentant al Consiliului local,  Consiliul de administraţie al 

Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna. 
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului 

nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

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.4 din data de 23.01.2020 

privind validarea Dispoziţiei primarului nr.509/23.12.2019 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului 

nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 
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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 23.01.2020 

privind validarea Dispoziţiei primarului nr.510/24.12.2019 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

5. Se trece la următorul punct: 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. Se trece la discuții.  

Sîrca Constantin: dacă este o hotărâre de guvern care obligă să se majoreze salariul minim de ce mai 

este necesar aprobarea și prin hotărâre de consiliu local? Dacă nu se aprobă în ședință nu se poate 

majora salariul? Aici este o tendință că dacă se majorează taxa și impozitele așa au votat consilierii. 

Nemeth Annamaria: așa scrie în lege. 

Breda Ștefan: este obligatoriu, știu că este o prostie și trebuie să votăm. 

Primar: am  mai avut această discuție cu dumneavoastră în legătura cu indexarea impozitelor. Actul 

normative prevede că trebuie trecut în ședință. 

Sîrca Constantin: dacă nu votăm taxele, nu ne poate obliga legea să votăm! Ce se întâmplă dacă nu 

votăm? Nu vor primi salariile? Nu-mi puteți da un răspuns! 

Breda Ștefan: și la firmă privată este o chestiune absurdă, trebuie să mergem la ITM, să facem act 

adițional, dacă vin în control și nu este depus în Revisal ne amendează, chiar dacă este lege. Dar vine 

și te amendează dacă nu depui actele. 

 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 23.01.2020 

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. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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 23.01.2020 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Crasna. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.8 din data de 23.01.2020 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

8. Se trece la următorul punct: Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019, semestrul II. 

Doamna Hajas Erika prezintă materialul. Discuții nu sunt. 

9. Se trece la următorul punct: 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 2020. 

Doamna Hajas Erika 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.9 din data de 23.01.2020 

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 2020. 
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10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de 

investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 

Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de 

investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 

Sălaj”. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: cât este termenul de finalizare? 

Primar: este de doi ani, constructorul va încerca să finalizeze mai repede, depinde de Ministerul 

Dezvoltării. Este cu sală de sport, teren de joacă, împrejmuire. 

Pap Sandor: cine a câștigat licitația? 

Primar: o firmă din Carastelec, a fost licitat de 3 sau 4 ori.  

 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.10 din data de 23.01.2020 

privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 

PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la 

bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU 

PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de 

investiție ”Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj” și  asigurarea finanțării 

de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ” Înființare centru 

multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj”. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: de ce se dă atât de puțini bani? 

Primar: deoarece este proiect depus pe GAL, jumătate trebuie să plătim noi. 

 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.11 din data de 23.01.2020 

privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional 

în localitatea Crasna, jud.Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

neeligibile aferente  obiectivului de investiție ” Înființare centru multifuncțional în localitatea 

Crasna, jud.Sălaj”. 

12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de 

boli cronice Crasna. 

Domana Nagy Erika prezintă materialul. 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.12 din data de 23.01.2020 

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a 

modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de 

conducere şi personalul de execuţie al Spitalului de boli cronice Crasna. 

13.Diverse: se înscriu la cuvânt: Ozsvath Ilona, Sîrca Constantin, Filip Ioan, Vincze Alexandru. 

Ozsvath Ilona: invită consilierii la Spectacolul de gală a grupului de teatru Tinikomediasok care va 

avea loc la data de 9 februarie organizat cu ocazia înființării de 20 de ani a echipei de teatru. Pe 

parcursul anilor au fost membri 320 de elevi. Vor să sărbătorească cu un spectacol de gală. 

Primar: Mulțumește pentru invitație. 

Sîrca Constantin: sunt depuse proiecte pentru asfaltare ulițe? 

Primar: este depus la FDI, am fost selectați, am trecut de primul pas, însă datorită instabilității 

guvernului, nu se știe dacă FDI se va desființa, va trece la Ministerul Dezvoltării. Proiectele sunt 
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actualizate, am depus și la FEADR unde nu avem punctaj. Din buget local nu putem face o lucrare 

așa de mare 7,3 km  în Crasna și Ratin, Marin 9 km. 

Sîrca Constantin: pe fond european nu avem depus? 

Primar: am depus, nu am obținut finanțare. Dacă se va ivi oportunitatea vom mai depune. 

Sîrca Constantin: deci nu este depus. Trebuie pregătit. Suntem singura comună fără străzi asfaltate, 

este rușine, fără gaz, canalizare.  

Primar: este canalizare și alimentare cu apă.  

Filip Ioan: nu se știe programul de ridicare a deșeurilor.  

Primar: a fost postat pe site. 

Sîrca Constantin: s-a postat numai în limba maghiară. 

Primar: s-a postat în limba română. 

Vincze Alexandru: nu știu, dacă Crasna stă așa de rău în toate domeniile, de ce se mută lumea la 

Crasna? La Marin trebuie să predăm alimentarea cu apă la Compania de apă, fapt pentru care 

fiecare cetățean trebuie să scoată apometrele la limita proprietății, până atunci nu va fi primit 

investiția de Compania de apă. Dacă nu se va realiza acest lucru vom primi amenzi. Trebuie dat un 

termen la cetățeni să-și scoată apometrele la limita proprietății. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

      Pap Sandor                        Lazar Veturia 


