
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 22/2018

Încheiat  astăzi,  13  decembrie  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 8 consilieri

locali;  dl  Ilyes Gyula fiind absent.  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 alegerea președintelui de ședință,

2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului

pe anul 2018

3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pentru anul 2018

5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul

2019 a comunei Valea Crișului

6. 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. Dl Vancea Lajos îl propune  pe dl Kiss Karoly. 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

rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2018. Dl primar anunță că

am primit suma aferentă programului de fructe, lapte și corn pentru școli, dar încă nu a

fost  demarat  acest  proiect,  precizând  că  toate  primăriile  au  fost  avertizate  să  dispună

măsurile  necesare  pentru  depozitarea  alimentelor  –  respectiv  frigidere,  în  caz  contrar

riscăm amenzi foarte mari.  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  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  impozitelor  şi

taxelor locale pentru anul 2019. Dna secretar prezintă anexele la proiectul  de hotărâre,

precizând că nu au fost majorate impozitele raportat la valorile  din anul precedent.  Dl

primar precizează că în cazul cabinetului medical există probleme în continuare întrucât

acest imobil nu este recepționat în totalitate ci doar parțial, fiind imposibilă preluarea în

proprietatea comunei.

 Întrucât auditorii Camerei de Conturi Covasna ne-au solicitat să dispunem măsuri

în vederea stabilirii unei taxe de utilizare a acestui imobil, am propus ca taxă specială 1

leu/mp/lună, taxă ce urmează a fi achitată de cabinetele medicale sau farmaciile care vor

dori să-și desfășoare activitatea în acest imobil. Consilierii locali sunt de părere că nivelul

acestei taxe este rezonabil pentru medici, astfel că nu ar trebui să existe riscul ca această

comună să rămână fără medic. 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 proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni

şi lucrări de interes local pentru anul 2018. Dna secretar prezintă anexa la proiectul de

hotărâre  precizând  că  nu  sunt  modificări  față  de  anul  2018.  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 proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de

achiziții  publice pe anul 2019 a comunei Valea Crișului. Dna secretar prezintă anexa la

proiectul de hotărâre precizând că nu sunt modificări față de anul 2018 Se supune la vot

deschis propunerea:  cine este pentru,  cine este împotrivă,  cine se abţine:  se aprobă cu

unanimitate de voturi.

Diverse.   Dl  primar  aduce  în  discuție  introducerea  unei  noi  taxe  în  vederea

acoperirii cheltuielilor cu amenajamentul pastoral. Dl David întreabă câte hectare de teren

sunt incluse în amenajament, iar dna secretar informează că au fost incluse aproximativ

1.000 de ha, însă prestatorul de servicii va fi plătit în funcție de numărul de hectare pentru

care  s-a  realizat  efectiv  amenajamentul.  Dl  primar  precizează  că  odată  cu  supunea

aprobării amenajamentului, vom propune și introducerea unei taxe special, însă la acest

2



moment nu este clar reglementat cum vom recupera sumele de bani achitate din bugetul

local. Dl Kiss este de părere că vor fi probleme de recuperare a acestor sume de la locuitorii

care nu doresc să depună cerere la APIA pentru subvenții și nu au niciun interes să aibă

acest amenajament pe terenul lui.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,25

Valea Crişului, la 13 decembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

KISS KÁROLY                                                    PANAITE ANA-DIANA
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