
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 11/2019

Încheiat astăzi, 1 august 2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului

Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (1) şi art 134 alin (1) lit

”a” din  OUG  nr  57/2019  privind  Codul  Administrativ la  care  au  participat  toţi  cei  9

consilieri locali în funcţie. Din oficiu participă dna contabil, dl primar şi secretarul general

al comunei. 

Dl primar salută prezenţa consilierilor locali  prezenţi la şedinţa Consiliului Local al

comunei Valea Crişului apoi dă citire ordinei de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii  al  aparatului de

specialitate al primarului comunei Valea Crişului

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

      Comisia juridică şi de disciplină

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri

şi cheltuieli al comunei Valea Crişului, pe trimestrul II al anului 2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

Secretarul general al comunei Valea Crişului aduce la cunoştinţa consilierilor locali

documentele  prevăzute  de  art  136  alin  (8)  din OUG  nr  57/2019  privind  Codul

Administrativ apoi  propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat

cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare şi 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei

Valea Crişului.

Preşedintele Comisiei de activităţi economico – financiare şi cel al Comisiei juridice

şi de disciplină prezintă avizele favorabile emise de aceste comisii de specialitate în urma

dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar informează că este necesară modificarea statului de funcţii pentru buna

desfăşurare a activităţilor din Primăriei şi totodată precizează că au intervenit modificări

legislative  privind  administraţia  publică  locală,  drept  pentru  care  propune  aprobarea

următoarelor modificări:

1. Transformarea funcţiei  publice de conducere de secretar al comunei Valea

Crişului în funcţia publică de conducere specifică de secretar general al comunei Valea

Crişului (art 390 alin (2) din Codul Administrativ).

2. Înfiinţarea Compartimentului de achiziţii publice.

3. Înfiinţarea  funcţiei  publice  de  execuţie  de  consilier  achiziții  publice,

clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului de achiziţii publice.

4. Transformarea  funcţiei  publice  de  consilier,  grad  profesional  asistent,  în

consilier – grad profesional superior din cadrul Compartimentului de urbanism.

Totodată,  dl  primar  reaminteşte  consilierilor  locali  că  a  fost  încetat  contractul

individual de muncă al numitei Pakular Erzsebet – asistent personal – drept pentru care

acest post din cadrul Compartimentului de asistenţă socială a devenit vacant.

Nefiind alte discuţii, 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

aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Valea Crişului, pe

trimestrul II al anului 2019. 

Preşedintele  Comisiei  de  activităţi  economico  –  financiare  prezintă  avizele

favorabile emise de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul

de hotărâre supus dezbaterii.

Dna contabil  prezintă sumele înscrise în anexele proiectului de hotărâre. Dl Kiss

Karoly întreabă dacă a fost achitată datoria pentru parc, iar dl primar anunţă că s-a achitat,

sumele prezentate de contabil fiind excedent.

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

este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea punctului trei înscris pe ordinea de zi, respectiv:  adoptarea

hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2019.

Preşedintele  Comisiei  de  activităţi  economico  –  financiare  prezintă  avizele

favorabile emise de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul

de hotărâre supus dezbaterii.

Dna contabil prezintă sumele înscrise în anexele proiectului de hotărâre. Consilierii

locali  întreabă despre situaţia implementării  proiectelor finanţate din fonduri europene,

iar dl primar prezintă stadiul implementării acestora. Dna contabil precizează că sumele

alocate în cadrul acestei şedinţe sunt pentru finanţarea serviciilor de realizare a achiziţiilor

publice  –  sevicii  neeligibile  prin  proiect  dar  necesare  pentru  a  putea  implementa

contractele încheiate.

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

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

Diverse. Dna secretar general  aduce la cunoştinţa consilierilor locali  modificările

legislative prevăzute în  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, în ceea ce priveşte

funcţionarea Consiliului local, a comisiilor de specialitate precum şi a statutului aleşilor

locali.

Dl primar prezintă Sentinţa penală nr 14 din 11.02.2019 a Judecătoriei Sf Gheorghe

pronunţată în Dosarul nr 4272/305/2017 privind pe inculpaţii  Ioachim Silviu şi  Janko

Ladislau, împotriva cărora Primăria Valea Crişului va dispune măsuri de executare silită

prin executor  judecătoresc  pentru suma de 9.002,98 lei  acordate  de instanţă Comunei

Valea Crişului cu titlul de despăgubiri civile.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 1 august 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                       Secretar general

      VARGA OTTILIA-ÉVA                                                 PANAITE ANA-DIANA
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