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Încheiat  astăzi,  27  iulie  2020,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (2) 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 Kiss Karoly fiind absent. Din oficiu

participă  dl  primar  şi  secretarul  general  al  comunei.  În  vederea  desfăşurării  şedinţei  în

condiţii  corespunzătoare,  au fost  puse la dispoziţia  consilierilor  locali  măşti  de protecţie,

mănuşi şi substanţe dezinfectante, locaţia fiind astfel organizată încât să se asigure distanţa

socială între persoanele participante la şedinţă.

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

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

Proiect  de  hotărâre  privind  îndreptarea  erorii  materiale  din  cuprinsul Hotărârii

Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  36/2020  privind  aprobarea  întabulării  a

construcţiilor  ”Cabinet  medical  cu  farmacie,  comuna  Valea  Crişului”  şi  ”Remiza

pompierilor”,  modificată  şi  completată  prin  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea

Crişului nr 46/2020

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism

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  punctului  de  pe  ordinea  de  zi:  Proiect  de  hotărâre privind

îndreptarea  erorii  materiale  din  cuprinsul Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea



Crişului  nr  36/2020  privind  aprobarea  întabulării  a  construcţiilor  ”Cabinet  medical  cu

farmacie,  comuna Valea Crişului” şi  ”Remiza pompierilor”,  modificată şi  completată prin

Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 46/2020. Preşedintele Comisiei de

specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind

proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar informează că dintr-o eroare a fost trecut

numărul CF ului de la cabinetul medical cu farmacie 23183 în loc de 24183 – aşa cum era

correct, drept pentru care este necesară corectarea acestuia. 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.  Consilierii  locali  întreabă dacă au fost finalizate  licitaţiile  publice pentru

reabilitarea şcolii şi a căminelor culturale, iar dl primar anunţă că ambele licitaţii sunt în

prezent în procedură de evaluare a ofertelor depuse.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 9,15

Valea Crişului, la 27 iulie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
         Secretar general al comunei

        VANCEA LAJOS                                                         PANAITE ANA-DIANA

2


