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           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2/2019

Încheiat  astăzi,  30 ianuarie  2019,  cu ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (2) 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  6

consilieri; dl Karacsony Laszlo, 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 aprobarea  execuției  bugetului  general  de  venituri  și

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

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

pentru anul şcolar 2019-2020

3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia

de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al  deşeurilor în judeţul

Covasna” pe anul 2019

4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia

de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV” pe anul 2019

5. 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  IV  al  anului  2018.  Dna  contabil  prezintă  proiectul  execuției

bugetului  general pe trimestrul  IV al anului  2018, precizând că suma rămasă în buget,

excluzând fondurile europene, este de 728.181 lei.  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  2  înscris  pe  ordinea de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crișului pentru anul şcolar 2019-2020.

Dna secretar prezintă  avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Covasna nr

122 din 10 ianuarie  2019,  precizând  că  nu sunt  modificări  în  structura  rețelei  școlare,

raportat  la  anul  școlar  precedent. 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  3  înscris  pe  ordinea  de  zi: Adoptarea  hotărârii

privind aprobarea  cotizației  comunei  Valea  Crișului  la  Asociaţia  de  dezvoltare

intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” pe anul

2019. Dl primar prezintă adresa Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat

de  management  al  deşeurilor  în  judeţul  Covasna”  nr  9/10.01.2019,  prin  care  ni  se

comunică cuantumul cotizațiilor aferente anului 2019, stabilită prin Hotărârea Adunării

Generale  a  Asociaților  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  „Sistem  integrat  de

management al deşeurilor în judeţul Covasna” nr 15/06.12.2017, Comunei Valea Crișului

revenindu-i  obligația  achitării  sumei de 500 lei.  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  4  înscris  pe  ordinea  de  zi: Adoptarea  hotărârii

privind aprobarea  cotizației  comunei  Valea  Crișului  la  Asociaţia  de  dezvoltare

intercomunitară  „AQUACOV”  pe  anul  2019.  Dl  primar  prezintă  anexa  la  Hotărârea

Adunării  Generale a Asociaților  Asociaţiei  de dezvoltare  intercomunitară AQUACOV nr

1/2019, Comuna Valea Crișului fiind înscrisă în anexă cu o cotizație în cuantum de 3.500

lei pentru anul 2019. 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  aduce  la  cunoștința  consilierilor  locali  faptul  că  CNSC  -

Consiliul Național  pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația formulată de

Expert Bau SRL împotriva comunei Valea Crișului formulată la procedura simplificată de
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achiziție  proiectare  tehnică  ”Rețea  de  canalizare  în  sat  Valea  Crișului,  comuna  Valea

Crișului”, fiind prezentată în acest sens Decizia nr 103/2019.

Dl  Vancsa  Bela  solicită  luarea  unor  măsuri  de  reparare  a  ușii  de  acces  la  Casa

mortuară din satul Calnic, dl primar anunțând că va fi notificat executantul asupra acestei

probleme.

Dl  primar  prezintă  reclamația  depusă  de  Bacs  Mihaly,  formulată  în  atenția

președintelui  de  ședință,  expunând  conținutul  reclamațiilor  anterioare  precum  și  a

situației  ivite  la  sediul  Primăriei,  situație  – considerată  a  fi  normală  -  expusă chiar  în

cuprinsul reclamației: primarul este sunat periodic la numărul telefonului mobil, inclusiv

seara în vederea obținerii unor documente în forma solicitată de dl Bacs în numele dnei

Perdi,  solicită  telefonic și  personal  la  sediul  Primăriei  rezolvarea  situației  așa  cum  a

solicitat, formulează reclamații repetate cu același conținut inclusiv în fața funcționarilor

publici în numele dnei Perdi – fără ca aceasta să fie prezentă, ne anunță că a ocupat o

funcție de șef – situație asupra căreia ne-am exprimat deja în scris. Consilierii locali sunt

de părere că dl Bacs și dna Perdi ar trebui să-și rezolve situația legală a terenurilor și a

succesiunii  conform  prevederilor  legale  în  materie,  să  se  adreseze  notarilor  publici  –

Consiliul local neavând nicio atribuție în acest domeniu.

În  continuare  se  trece  la  analizarea  procedurii  de  eliberare  a  extraselor  din

amenajamentul pastoral, proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. În urma discuțiilor,

consilierii locali sunt de părere ca eliberarea acestor extrase să fie condiționată de plata

contravalorii amenajamentului, terenurile nefiind proprietatea comunei Valea Crișului –

50 lei/ha.

Dl  primar  prezintă  spre  consultare,  proiectul  tehnic  depus de  proiectant  pentru

căminele culturale, fiind observate mai multe deficiențe de realizare, ce urmează a fi aduse

la cunoștința proiectantului.  

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

Valea Crişului, la 30 ianuarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

KISS KÁROLY                                                    PANAITE ANA-DIANA
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