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Încheiat  astăzi,  20  februarie  2018,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 şi 3 din Legea

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, la care participă din cei 11 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri

locali, dl Para Benjamin, Ioachim Silviu și dl Para Magor-Robert fiind absenți. Din oficiu

participă dl primar Kisgyörgy Sándor și dna secretar. 

Dl primar salută prezența consilierilor locali  prezenți la ședința Consiliului Local al

comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:

1. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna

2. Adoptarea  hotărârii  privind modificarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi

numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului

pentru anul 2018

3. Diverse

Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat

cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare și a ordinei de zi propuse: cine este pentru, cine

este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  primului  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali că a fost realizată o documentație

tehnică de identificare a drumului care face legătura între satele Valea Crișului și Arcuș în

vederea schimbării soluției tehnice pentru realizarea canalizării menajere din satul Valea

Crișului,  drumul  fiind  în  prezent  cuprins  într-o  poziție  globală  pe  inventar.  Conform



documentației tehnice, strada situată în intravilanul satului Valea Crișului are o lungime

de 473 m. O altă completare propusă este introducerea terenului în suprafață de 3.124 mp

în domeniul  public  al  Comunei  având în vedere Documentația  tehnică  realizată  de  SC

EURO TOPO SRL s-a stabilit  identificarea  terenului  în zonă precum și  suprafața  reală

existent. Dna secretar precizează că acest teren a fost aprobat spre includere în inventar

prin  HCL  nr  36/2017  privind  modificarea  și  completarea  Inventarului  bunurilor  care

alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, acest teren a fost

aprobat în vederea introducerii în domeniul public al comunei Valea Crișului, însă ulterior,

fiind încălcate prevederile art 9 alin (5) din Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările și completările ulterioare această hotărâre a fost revocată integral

prin HCL nr 15/2018.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru,

cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii

privind  modificarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  numărului  de  personal  al

aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Valea  Crişului  pentru  anul  2018.  Dl

primar informează că funcția publică de consilier – Compartimentul de urbanism a devenit

vacantă urmare a demisiei ocupantului postului. Întrucât funcția devenită vacantă este de

grad profesional asistent, propunem transformarea acesteia în consilier – grad profesional

debutant în vederea inițierii procedurilor de organizare a concursului de recrutare, la care

sperăm că vor participa cât mai mulți candidați  care nu vor fi condiționați de existența

condiției de vechime în specialitatea studiilor.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru,

cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse.   Consilierii  locali  propun  primarului  comunei  să  solicite  sprijinul

hingherilor pentru ridicarea câinilor lăsați  liberi de proprietarii  acestora pe străzile  din

comună.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35

Valea Crişului, la 20 februarie 2018
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