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PROCES VERBAL NR 7/2018

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului

Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 1 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 7 consilieri locali, dl

Para  Benjamin,  Ioachim  Silviu,  Vancea  Lajos  și  dl  Karacsony  Laszlo  fiind  absenți.

Comisiile de specialitate nu și-au desfășurat activitatea, din lipsă de cvorum, fiind prezent

doar dl Ilyes Gyula. 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 aprobarea  execuției  bugetului  general  de  venituri  și

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

2. Adoptarea hotărârii privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Para Benjamin

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 aprobarea  execuției  bugetului general  de venituri  și cheltuieli  al  comunei Valea

Crișului, pe trimestrul I al anului 2018. Dna contabil prezintă sumele aferente execuției

bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  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 următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Para Benjamin. Dna

secretar prezintă situația absențelor nemotivate la ședințele consiliului local - respectiv la

data de 5 ianuarie, 25 ianuarie, 8 februarie, 20 februarie, 20 martie și 26 martie, precizând



că  potrivit  dispozițiilor  legale  în  materie  –  consilierii  locali  au  obligația  prezentării  la

ședințele consiliului local. Dl Kiss Karoly precizează că a discutat cu dl Para să se prezinte

la ședințe însă se pare că din diverse motive acesta nu s-a prezentat.

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

cine  este  împotrivă,  cine  se  abţine:  se  aprobă  cu  majoritate  de  voturi,  dl  Kiss  Karoly

abținându-se.

Diverse. Dl David precizează că ar fi bine să achiziționăm un autogreder să îndrepte

drumurile de pe câmpuri pentru că sunt porțiuni unde nu se poate trece cu tractorul.

În  continuare  se  discută  despre  proiectul  de  canalizare  pentru  care  trebuie

modificată  soluția  tehnică,  respectiv  racordarea  să  se  realizeze  în  satul  Arcuș  și  nu  în

municipiul Sf Gheorghe așa cum era prevăzut inițial în studiul de fezabilitate. Dna secretar

anunță că am solicitat AFIR-ului aprobarea soluției tehnice în sensul racordării la sistemul

de canalizare al Arcușului – soluție agreată de toate părțile, astfel încât sistemul să fie într-

adevăr funcțional.

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

Valea Crişului, la 26 aprilie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR
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