
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2/2020

Încheiat  astăzi,  28  ianuarie  2020,  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 din cei 9

consilieri locali în funcţie, un număr de 8 consilieri – dl Vancea Lajos fiind absent. 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 aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

2. Proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  întâlnirilor  cu  cetăţenii  şi  programul

audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor  comisiei pentru evaluarea

secretarului general al comunei Valea Crişului

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină

4. Proiect  de hotărâre  privind  reorganizarea Comisiilor de specialitate  din cadrul

Consiliului local al comunei Valea Crişului

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice

pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor



Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi

numărului de personal al aparatului  de specialitate al primarului comunei Valea Crişului

pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază al funcţionarilor publici

şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea

Crişului în anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice

pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crişului

pentru anul şcolar 2020-2021

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

10. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  anexei  la  Hotărârea

Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 35/2019 privind aprobarea concesionării unor

parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crişului

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

11. Proiect  de hotărâre privind aprobarea antemăsurătorii  şi  a  valorii  lucrărilor

silvice pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cotizaţiei  comunei  Valea  Crişului  la

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

judeţul Covasna” pe anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi

cheltuieli al comunei Valea Crişului, pe trimestrul IV al anului 2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor
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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

aprobarea  bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2020. Dl Ilyes Gyula –

membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii.  Dna contabil  prezintă anexele privind repartizarea sumelor aferente bugetului

local  iar  dl  primar  precizează  că  cea  mai  mare  parte  din  bani  au  fost  alocaţi  pentru

implementarea proiectelor aflate în derulare.

Dl Kiss întreabă care sunt sumele primite finanţare din fonduri europene şi care sunt

alocate de la bugetul local pentru aceste proiecte. Dna contabil prezintă sumele defalcat.

Dl David întreabă care este situaţia terenului de sport ce urma a se construe la Calnic,

iar dl primar informează că nu am primit niciun răspuns de la CNI SA însă vom suna noi să

vedem care este situaţia eventualei finanţări.

Dl primar aduce la cunoştinţa consilierilor locali faptul că Diakonia a solicitat scutiri

de impozite locale având în vedere activitatea pe care o prestează, iar consilierii locali sunt în

unanimitate  împotriva  acordării  de scutiri  suplimentare  faţă  de cele  prevăzute  de  Codul

fiscal.

 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 2 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

organizarea  întâlnirilor  cu  cetăţenii  şi  programul  audienţelor  acordate  acestora  de  către

consilierii locali în anul 2020. Preşedintele Comisiei juridice şi de disciplină prezintă avizul

favorabil emis de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de

hotărâre  supus  dezbaterii.  Consilierii  locali  stabilesc  datele  la  care  urmează  a  desfăşura

activităţi de audienţe şi întâlniri cu cetăţenii.

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 3 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

nominalizarea membrilor  comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Valea

Crişului. Preşedintele  Comisiei  juridice  şi  de disciplină  prezintă avizul  favorabil  emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii. Dna secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor locali noile reglementări

legale privind evaluarea secretarilor, soliitând desemnarea a doi consilieri locali în vederea

constituirii comisiei prevăzute de Codul administrativ prin emiterea unei dispoziţii de către

primarul comunei Valea Crişului. Sunt propuşi d-l Para Magor-Robert şi dl David Ferenc.

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 4 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

reorganizarea  Comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  al  comunei  Valea

Crişului. Preşedintele  Comisiei  juridice  şi  de disciplină  prezintă avizul  favorabil  emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii. Consilierii locali stabilesc componenţa comisiilor de specialitate având în vedere

demisia d-lui Karacsony Laszlo şi validarea d-lui Teglas Janos.

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 5 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  Programului  anual  al  achiziţiilor  publice  pentru  anul  2020.  Dl  Ilyes  Gyula  –

membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii. Dns secretar general prezintă anexele la proiectul de hotărâre, astfel:

- Anexa nr 1 privind achiziţiile directe

- Anexa nr 2  pentru Proiectul:  ”Reabilitare şi modernizare Cămine Culturale din

localitatea Valea Crişului şi Calnic, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

- Anexa nr 3 pentru Proiectul: REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA

VALEA CRIȘULUI, SAT VALEA CRIȘULUI, JUD. COVASNA

- Anexa nr 4 pentru Proiectul: Construirea Grădiniţei în sat Valea Crişului

- Anexa  nr  5 pentru  Proiectul:  Modernizarea,  Extinderea  şi  dotarea  Școlii

Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crişului

- Anexa  nr  6 pentru  Proiectul:  ”Amenjare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna

Valea Crişului, judeţul Covasna”
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Consilierii  locali  se  interesează  care  este  stadiul  licitaţiei  publice  pentru  execuţia

lucrărilor la canalizare,  iar  dna secretar  anunţă că în acest  moment se află în stadiul  de

evaluare a ofertelor depuse.

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 6 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  numărului  de  personal  al  aparatului  de

specialitate  al  primarului  comunei  Valea  Crişului  pentru  anul  2020.  Dl  Ilyes  Gyula  –

membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii.  Dna  secretar  general  prezintă  situaţia  funcţiilor  existente  în  organigrama

primăriei, precizând că din 20 de posturi – 9 sunt vacante, din un funcţionar public va fi în

curând suspendat pentru concediu de creştere a copilului în cel mai scurt timp.

Dl  David  întreabă  dacă  este  sufficient  personalul  din  primărie  având  în  vedere

numărul mare de posturi vacante, iar dl primar anunţă că mai este nevoie de personal: şef

SVSU, consilier achiziţii publice şi consilier la urbanism – posture propuse a fi ocupate prin

recrutare în planul de ocupare a funcţiilor publice.

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 7 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

stabilirea salariilor de bază al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului în anul 2020. Dl Ilyes Gyula

– membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii. Dna secretar general prezintă anexele cu salariile propuse a fi majorate în anul

2020 având în vedere creşterea valorii  salariului  minim pe economie,  exceptând salariul

secretarului general al comunei.

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 8 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pentru  anul  2020.  Dl  Ilyes  Gyula  –

membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus
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dezbaterii. Dna secretar general prezintă situaţia funcţiilor publice propuse a se ocupa în

acest  an  prin  recrutare,  respectiv  situaţia  promovărilor  pentru  care  vor  fi  organizate

examene.

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 9 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crişului pentru anul şcolar 2020-2021.  Dl Ilyes

Gyula – membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil

emis de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre

supus dezbaterii. Dl primar prezintă avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Judeţean

Covasna cu precizarea că nu au fost operate modificări faţă de situaţia existentă.

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 10 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului

nr  35/2019  privind  aprobarea  concesionării  unor  parcele  de  teren,  persoanelor  fizice

defavorizate  social  din  comuna Valea  Crişului.  Dl  Ilyes  Gyula – membru al  Comisiei de

activităţi  economico  –  financiare  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această  comisie  de

specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar

prezintă lista persoanelor care au achitat integral sumele datorate bugetului local, persoane

pentru care urmează a fi încheiate contracte de concesiune precum şi cele două persoane

pentru care se propune modificarea suprafeţei din contracte, respective majorarea acesteia.

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 11 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea antemăsurătorii şi a valorii lucrărilor silvice pentru anul 2020. Dl Ilyes Gyula –

membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii. Dl primar prezintă adresa OS Hatod precizând că în acest an se propune doar

achitarea contravalorii pazei fără alte lucrări silvice.

Dl Para Magor întreabă care este valoarea serviciilor de pază, iar dl primar precizează

că este vorba de 75 lei/ha fără TVA.
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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 12 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  cotizaţiei  comunei  Valea  Crişului  la  Asociaţia  de  dezvoltare  intercomunitară

„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” pe anul 2020.  Dl Ilyes

Gyula – membru al Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil

emis de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre

supus dezbaterii. Dl primar precizează că suma a rămas aceeaşi ca anul trecut – 500 lei.

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 13 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

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

trimestrul IV al anului 2019. Dl Ilyes Gyula – membru al Comisiei de activităţi economico –

financiare  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această  comisie  de  specialitate  în  urma

dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dna contabilă prezintă situaţia

existent,  precizând că  a  rămas  suma de 432.000 lei  sumă ce  a  fost  virată  în  fondul  de

rulment.

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. Dl David Ferenc şi dl Teglas Janos prezintă rapoartele de activitate pentru

anul 2019.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 28 ianuarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
        Secretar general al comunei

             ILYES GYULA                                                         PANAITE ANA-DIANA
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