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PROCES VERBAL NR 9/2019

Încheiat astăzi, 12 iunie 2019, 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 au participat din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri locali; dl

David Ferenc și dl Para Magor Robert fiind absenți. Din oficiu participă dna contabil,  dl

primar 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 alegerea președintelui de ședință

2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2019

3. Adoptarea hotărârii  privind  aprobarea concesionării  unor parcele de teren,

persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului

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 alegerea președintelui de ședință. Este propusă dna Varga Ottilia Eva. Nefiind alte

discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se

abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea punctului doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

rectificarea  bugetului  general  al  comunei  Valea  Crişului  pe  anul  2019.  Dna  contabil

prezintă sumele propuse a fi rectificate, precizând că este nevoie de suplimentarea sumelor



alocate  pentru  proiectul  de  modernizare  a  căminelor  culturale  –  verificarea  tehnică  a

proiectului tehnic. Dl Kiss Karoly întreabă dacă aceste sume sunt eligibile, iar dna secretar

precizează că nu sunt sume eligibile în bugetul actual al proiectului pentru activitatea de

verificare  însă  pot  fi  ulterior  solicitate  la  finanțare  în  situația  în  care  se  reduce  suma

aferentă execuției de lucrări urmare a aplicării procedurilor de achiziție public. Nefiind alte

discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se

abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  următorului  punct  înscris  pe  ordinea  de  zi,  respectiv:

adoptarea  hotărârii  privind  aprobarea  concesionării  unor  parcele  de  teren,

persoanelor  fizice  defavorizate  social  din  comuna  Valea  Crișului.  Dl  primar

precizează că a expirat perioada de concesiune pentru contractele încheiate în anul

2014, iar rațiunea pentru care nu s-a solicitat prelungirea acestora a fost aceea că s-

au acumulat multe restanțe iar prelungirea perioadei nu ar fi fost o soluție. Urmare

a discuțiilor avute de reprezentanții primăriei cu persoanele beneficiare de aceste

terenuri, s-au redus sumele restante, unii dintre ei au achitat integral datoriile. Au

fost analizate toate dosarele, iar în anexa la proiectul de hotărâre au fost trecute

persoanele  care  nu au datorii  față  de  bugetul  local  al  comunei  Valea  Crișului  –

persoane  cu  care  vor  fi  încheiate  noi  contracte  de  concesiune.  Pentru  ceilalți

ocupanți ai terenurilor care nu achită creanțele, vom trimite notificări de evacuare a

terenurilor și demolări unde va fi cazul. În situația în care vor achita integral sumele

datorate,  vom supune dezbaterii  proiecte de hotărâri  privind completarea anexei

prezentate  în  această  ședință.  Consilierii  locali  sunt  în  unanimitate  de  acord  cu

măsurile propuse.

Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

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

Diverse. Dna secretar reamintește consilierilor locali faptul că au obligația depunerii

declarațiilor de avere și de interese, termenul limită fiind 15 iunie 2019.

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

Valea Crişului, la 12 iunie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

      VARGA OTTILIA-ÉVA                                                 PANAITE ANA-DIANA
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