
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2/2018

Încheiat  astăzi,  25  ianuarie  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 6 consilieri

locali, dl Para Benjamin, Karacsony Laszlo, Vancea Lajos, Kiss Karoly, Ioachim Silviu fiind

absenți.  Ședința începe cu o întârziere  de 20 minute,  consilierii  locali  precizând că s-a

întrunit cvorumul legal doar la comisia juridică, la care au participat 2 din cei 3 membri.

La comisia pentru activități economico-financiare, s-a prezentat doar dl Ilyes Gyula – dl

Vancea  Lajos  și  Ioachim  Silviu  fiind  absenți.  Din  oficiu  participă  dl  primar  Kisgyörgy

Sándor, dna contabil 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 organizarea  întâlnirilor  cu  cetăţenii  şi  programul

audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2018

2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor

profesionale individuale ale secretarului comunei Valea Crişului 

3. Adoptarea  hotărârii  privind  aprobarea  Programului  anual  al  achiziţiilor  publice

pentru anul 2018

4. Adoptarea  hotărârii  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi

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

pentru anul 2018

5. Adoptarea hotărârii privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea

Crișului în anul 2018

6. Adoptarea hotărârii  privind  mandatarea reprezentantului Comunei Valea Crișului

în  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV pentru



aprobarea  modificării  tarifelor  serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  potabilă  şi  de

canalizare- epurare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A

7. Adoptarea  hotărârii  privind  aprobarea  reţelei  şcolare  a  comunei  Valea  Crișului

pentru anul şcolar 2018-2019

8. Adoptarea  hotărârii  privind  încetarea  contractului  de  concesiune  încheiat  SC

SALVAGE EUROPE SRL

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

cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul IV al anului 2017

10. Adoptarea hotărârii privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea

Crișului  nr  36/2017  privind  modificarea  și  completarea  Inventarului  bunurilor  care

alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna

11. Diverse

Dl  primar  anunță  că  președintele  de  ședință  ales  pe  o  perioadă  de  3  luni  –  dl

Karacsony Laszlo - este în concediu de odihnă, fiind plecat în străinătate, drept pentru care

propune alegerea unui președinte de ședință pentru astăzi – 25 ianuarie 2018 – care să

conducă ședința și să semneze documentele.

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 alegerea președintelui pentru ședința public din data de 25 ianuarie; este

propus dl Ilyes Gyula. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine

se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi. Consilierii locali prezenți 

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

privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de

către consilierii locali în anul 2018. Consilierii locali aleg datele calendaristice în vederea

desfășurării acestor întâlniri, atât pentru consilierii prezenți cât și pentru cei absenți.

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  aprobarea propunerii  privind evaluarea performanţelor  profesionale  individuale

ale secretarului comunei Valea Crişului. Dl primar propune acordarea calificativului Foarte

bine pentru activitatea secretarului comunei Valea Crișului desfășurată în cursul anului

2017. 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 aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018.
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Dna secretar prezintă anexele Programului annual al achizițiilor publice, cu 

precizarea că acestea vor fi propuse a fi modificate și actualizate după aprobarea bugetului 

local și după desfășurarea procedurilor de achiziție publică.

Anexa 1 – privind achizițiile directe

Anexa 2 – proiectul ”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea

Valea Crișului și Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Anexa 3 – proiectul ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului,  sat

Valea Crișului, jud. Covasna”

Anexa 4 – proiectul  ”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de

canalizare menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”.

Anexa 5 – proiectul ”Construirea Grădiniței în sat Valea Crișului”

Anexa  6  –  proiectul  „Modernizarea,  Extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale

Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”

Anexa 7 – proiectul ”Amenajare teren sport în sat Calnic, comuna Valea Crișului,

județul Covasna”

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 aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului

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

precizează că numărul de personal va fi același în anul 2018, există multe posture vacante

însă  pentru  aceste  posture  nu  se  vor  organiza  concursuri  întrucât  numărul  actual  al

angajaților  este  sufficient  pentru  desfășurarea  activităților  din  cadrul  Primăriei  Valea

Crișului. 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 stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din

cadrul aparatului  de specialitate al primarului  comunei Valea Crișului  în anul 2018. Dl

primar  prezintă  anexele  cuprinzând  salariile  funcționarilor  publici  și  a  personalului

contractual. 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  mandatarea  reprezentantului  Comunei  Valea  Crișului  în  Adunarea  Generală  a

Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV pentru   aprobarea  modificării

tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare- epurare practicat

de  operatorul  regional   Gospodărie  Comunală  S.A.  Dl  primar  precizează  că  la  acest

moment nu ne afectează prețurile stabilite pentru serviciul public de alimentare cu apă
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potabilă şi de canalizare- epurare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală

S.A, însă în acest an va trebui să predăm operatorului regional sistemul de alimentare cu

apă  potabilă  operatorului  regional.  Consilierii  locali  consideră  că  nu  avem prea  multe

variante de lucru, fiind de accord în principiu cu delegarea acestui serviciu public.  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 aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crișului pentru anul şcolar 2018-2019.

Dl primar prezintă Acordul conform emis de I.S.J. Covasna, precizând că pentru acest an

școlar nu s-au făcut modificări. 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  încetarea  contractului  de  concesiune  încheiat  SC  SALVAGE  EUROPE  SRL.  Dl

primar adduce la cunoștința consilierilor locali adresa concesionarului prin care ne adduce

la  cunoștință  imposibilitatea  utilizării  terenului.  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 aprobarea execuției  bugetului  general de venituri și  cheltuieli  al  comunei Valea

Crișului, pe trimestrul IV al anului 2017. Dna contabil  prezintă detaliat sumele. 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 36/2017 privind

modificarea  și  completarea  Inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al

Comunei Valea Crişului,  judeţul Covasna. Dna secretar aduce la cunoștința consilierilor

locali  adresa  Instituției  Prefectului  județului Covasna nr 942/2018 prin care ne solicită

revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 36/2017, fiind încălcate

prevederile art 9 alin (5) din Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu

modificările și completările ulterioare. Dl primar precizează că este o problemă cu bunurile

care faptic se află pe teritoriul comunei Ghidfalău iar în inventar se află la Valea Crișului,

dar  a  decis  să  revocăm  această  hotărâre  până  la  stabilirea  efectivă  a  acestor  bunuri,

împreună cu Primăria Ghidfalău. 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.
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Diverse.   Dna  secretar  reamintește  consilierilor  locali  obligativitatea  depunerii

declarațiilor  de  avere  și  de  interese  precum  și  a  rapoartelor  de  activitate.  Dl  primar

prezintă  Raportul anual asupra gestionării bunurilor pentru anul 2017 și Raportul anual

privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Valea Crișului pentru anul 2017.

În  continuarea  discuției  inițiate  de  consilierul  Ioachim  în  ședința  publică

extraordinară desfășurată la data de 5 ianuarie 2018, dl primar prezintă Sentința Curții de

Apel Brașov nr 2126/Ap  pronunțată la data de 19.12.2017 În Dosarul nr 3203/119/2012*

prin care instanța reține că “pârâta cunoștea situația juridică a acestor terenuri, ea fiind

înscrisă în evidențele de carte funciară, iar reprezentantul pârâtei semnând așa cum s-a

arătat anterior, procesele verbale de delimitare a acestor terenuri”. Față de această nouă

situație, dl primar menționează că vom depune recurs în termen legal.

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

Valea Crişului, la 25 ianuarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

          ILYES GYULA                                                            PANAITE ANA-DIANA
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