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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.798/29.01.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 29.01.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.98/22.01.2019. 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 consilieri 

locali, fiind absent motivat domnul consilier Pop Aurel (PSD), și declară constituirea legală a 

ședinței. Participă la ședință domnul Vincze Alexandru – administrator public. În continuare 

secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare care se în unanimitate de voturi. 

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

de zi a ședinței: 

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

pentru anul 2018, semestrul II 

Prezintă: But Ioana – Mariana – inspector, compartiment asistența socială 

2. 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 2019 

Prezintă: But Ioana – Mariana – inspector, compartiment asistența socială 
3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020 

Prezintă: Bogya Mikos – primar 

4. 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: Bogya Mikos – primar 

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

specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Mikos – primar 

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

de asistență socială 

Prezintă: Bogya Mikos – primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,  asistență și 

reprezentare juridică 

Prezintă: Bogya Mikos – primar 

8. Diverse. 

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

 În continuare președintele de ședință, doamna consilier Kocsis Eva preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Informare privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018, semestrul II. 

Doamna But Ioana prezintă materialul. Discuții nu sunt. 

2. 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 2019. 

Doamna But Ioana prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Torma Alexandru: care este numărul beneficiarilor de ajutor social? 
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But Ioana: avem  111 dosare de ajutor social, din care 95 persoane sunt apte de muncă. 

 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.3 din data de 29.01.2019 

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 2019. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020. 

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.4 din data de 29.01.2019 

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

comunei Crasna pentru anul şcolar 2019-2020. 

4. 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. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că nu dorește majorarea 

salariilor pentru personalul de execuție din primărie, vom majora salariile celor care sunt sub 

minim pe economie, sunt multe primării cu situații dificile să nu poate plăti salariile, noi ne-am 

descurcat destul de bine. 

Sîrca Constantin: cum nu cresc, este coeficient, se majorează cu salariul minim. 

Secretar: potrivit art. 11 din Legea nr.153/2017 consiliul local stabilește nivelul salariului și nu 

coeficient. 

Sîrca Constantin: în 2017 am stabilit coeficient. 

Secretar: da, dar din ianuarie 2018 nu a fost stabilit coeficient numai salariu, puteți verifica și la 

consiliul județean așa s-a făcut.  Se acordă obligatoriu majorare salarială potrivit O.U.G. 

nr.114/20018 categoriilor de salariați pentru care nu are competență consiliul local de stabilire a 

salariului, cum este asistența socială, cultură, bibliotecă, salariile acestora se majorează cu 1/4 din 

diferenţa dintre salariul prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. 

 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 29.01.2019 

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. 

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

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

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.6 din data de 29.01.2019 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Crasna. 

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

funcții al Serviciului public de asistență socială. 

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.7 din data de 29.01.2019 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului public de asistență socială. 

7. 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. 
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Sîrca Constantin: nu ați cerut alte oferte, poate ar fi cineva cu preț mai mic? 

Primar: 700 lei a fost contractul. Sub acest preț nu prea ar veni nimeni. 

Sîrca Constantin: câte procese sunt? 

Secretar: mai multe, sunt aproximativ 12 procese pe rol. 

Sârca Constantin: cine este avocatul? 

Primar: Ciupe Stelian. 

  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.8 din data de 29.01.2019 privind 

aprobarea încheierii unui contract de consultanță,  asistență și reprezentare juridică. 

9. Diverse: 

Pap Sandor: de la CBA la casa Parohială reformată rondoul de flori să fie desființat și să se 

amenajeze parcare pentru grădiniță. 

Primar: asta deja a fost stabilit, acolo va fi intrarea și va fi o platformă betonată. 

Pap Sandor: anul trecut a fost in discuție că Inserco nu plătește taxă pentru folosirea domeniului 

public, 10 lei/mp/zi. Am făcut calcul și până acum ar fi trebuit să plătească cât plătesc 60 de familii 

impozit pentru casă. De unde să avem bani dacă nu se taxează? De fiecare dată se supune că nu 

sunt bani. La  Mihai mașina cu care duce lemne este parcat în stradă în fața casei și nu plătește taxă. 

Ozsvath Ilona: să lăsăm metodele tale de calcul,  cum ai scris în ziar în loc de 550 lei, că 5500 lei a 

fost deplasarea. 

Pap Sandor: am greșit, oricine poate greși. Va fi corectat în ziarul următor. 

Primar: acolo trebuie să vedem și regimul drumului. 

Torma Alexandru: este drum public, în anul 1999 a fost inclus în domeniul public. 

Sîrca Constantin: acolo este drum public. Iacob Mihai acolo parchează mașina. S-a discutat că se va 

plăti pentru ocuparea domeniului public! Nu s-a făcut nimic! Nu se respectă hotărârea nr.82 a 

consiliului local! 

Primar: se va verifica. 

Sârca Constantin: pe site să se pună și anexele care fac parte din proiecte de hotărâre! 

Ozsvath Ilona: duminică la ora 16,00 va avea loc spectacolul de gală a trupei Tinikomediasok, 

intrarea este de 5 lei. Suma este pentru copii, este foarte important să-i sprijinim, în ziua de astăzi 

este foarte important să găsești copii care se ocupă cu altceva decât cu telefonul. 

Filip Ioan: linia de fibra optică de la Ratin și Huseni este ruptă. 

Torma Alexandru: au fost anunțați cei în cauză. 

Filip Ioan: au pus un stâlp pe terenul aflat în proprietatea sa personală. 

Pap Sandor: a zis cineva că mașina de deszăpezire  nu merge la Ratin decât până  unde este asfaltat 

drumul. 

Vincze Alexandru: pe urmă au mers cu lama, Unimogul nu poate merge numai unde este asfalt. 

Filip Ioan: când încep lucrările pe DJ ? 

Primar: așa știe că s-a semnat contractul în decembrie. 

Sîrac Constantin: așa știe că este în contestație. 

Bodizs Zoltan: Informează consilierii că au început lucrările la Reabilitarea Corpului A din cadrul 

Liceului Tehnologic. Dorește să se știe că se lucrează. 

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

care va avea loc la data de 26.02.2019, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. 

Alte propuneri nefiind 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, 

     Kocsis Eva                           Lazar Veturia 


