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PROCES VERBAL NR 19/2018

Încheiat  astăzi,  18  octombrie  2018,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (1) din Legea

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

ulterioare, la care participă din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 6 consilieri

locali;  dl Kiss Karoly, dl David Ferenc și dl Para Magor Robert fiind absenți.  Din oficiu

participă dl primar, referentul contabil și secretarul comunei. 

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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pe anul 2018

2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și 

cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul III al anului 2018

3. Adoptarea  hotărârii  privind  modificarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a

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

pentru anul 2018

4. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dna contabil

prezintă  sumele  cu  precizarea  că  Școala  Kalnoky  Ludmilla  a  solicitat  aprobarea

transferurilor acestor sume de la un capitol bugetar la altul, în scopul asigurării sumelor

necesare în vederea curățării coșurilor de fum. Se supune la vot deschis propunerea: cine

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



Se  trece  la  următorul  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii  privind

aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe

trimestrul III al anului 2018. Dna contabil prezintă detaliat sumele. Nefiind alte discuții, se

supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu

unanimitate de voturi.

Se  trece  la  următorul  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii  privind

modificarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal al aparatului de

specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2018. Dl primar informează

că a solicitat  avizul  ANFP în vederea  înfiinţării  unei  noi  funcții  publice  de execuție  de

consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului autoritate tutelară

și asistență social, pentru o mai bună desfășurare a activităților din primărie pe această

linie.  Dna  secretar  prezintă  avizul  ANFP  emis  în  vederea  modificării  organigramei,

respectiv înființarea acestei funcții publice, cu precizarea că se vor demara în cel mai scurt

timp procedurile de organizare a concursului de recrutare. Nefiind alte discuții, se supune

la  vot  deschis:  cine  este  pentru,  cine  este  împotrivă,  cine  se  abţine:  se  aprobă  cu

unanimitate de voturi.

Diverse.  Dl Vancea Lajos este de părere că ar trebui curățată iarba din jurul școlii,

întrucât nimeni nu se ocupă. Dl viceprimar informează că va dispune ca persoanele care au

obligația de a presta activități în folosul comunității să curețe în jurul școlii. 

Dl primar anunță că este posibil ca prin GAL LEADER să se acorde noi finanțări,

propunând să solicităm finanțare pentru achiziționarea unui utilaj. Consilierii locali sunt în

unanimitate de acord cu inițiativa depunerii unui proiect în acest domeniu.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 18 octombrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

     KARÁCSONY LÁSZLÓ                                                 PANAITE ANA-DIANA
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