ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR. 1/2012
Încheiat astăzi 31. ianuarie 2012., cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului
Local al comunei Valea Crișului, convocată conform art. 39 alin. (1) și (3) din Legea 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la
care participă din cei 11 consilieri locali, un număr de 10 consilieri, domnul Vancea Lajos
fiind absent. Din oficiu participă doamna Mate Katalin, referent contabil și doamna Benko
Cecilia Monika, secretar.
Domnul primar Ioachim Silviu salută prezența consilierilor locali și dă citire adresei
depuse la Primăria Valea Crișului de către președintele Partidului Civic Maghiar – Magyar
Polgari Part, Kulcsar-Terza Jozsef, cu nr. 2/27.01.2012. înregistrat la Primăria Valea Crișului
cu nr. 793/30.01.2012. prin care se aduce la cunoștințaiar Consiliului local Valea Crișului că
domnii Czintos Janos și David Ferenc începând cu data de 27. ianuarie 2012. și-au pierdut
calitatea de membru a Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part, și ca atare nu mai pot
îndeplini funcția de consilier în cadrul Consiliului Local Valea Crișului. După ce domnul
primar înmânează câte o copie domnilor Czintos și David, acestea părăsesc sala. Ședința
continuă în prezența a 8 consilieri.
Doamna secretar propune adoptarea hotărârii cu privire la alegerea președintelui
ședinței. Se propune domnul viceprimar Kato Gabor. Doamna secretar propune supunerea
la vot deschis proiectul, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul viceprimar salută prezența consilierilor locali și dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință.
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea contului de execuție a bugetului local și extrabuget pe
anul 2011.
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul
2012.
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul
2012.
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
anul 2012.
6. Adoptarea hotărârii privind acordarea din bugetul local al comunei Valea Crișului a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Valea Crișului.
7. Adoptarea hotărârii privind împuternicirea Consiliului Județean Covasna să implementeze
măsurile adiacente distribuției de mere și să depună cererea de finanțare la APIA în numele
Consiliului Local al comunei Valea Crișului.
8. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE DE PREPARARE
MIXTURI ASFALTICE” – Valea Crișului.
9. Adoptarea hotărârii privind aprobarea rețelei școlare a comunei Valea Crișului pe anul școlar
2012 – 2013.
10. Adptarea hotărârii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
secretarului comunei Valea Crișului pentru anul 2011.

11. Adoptarea hotărârii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ”REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA CALNIC DIN COMUNA VALEA CRIȘULUI, JUDEȚUL COVASNA”.
12. Adoptarea hotărârii privind aprobarea stabilirii amplasamentului pentru derularea
investiției ”REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA CALNIC DIN COMUNA VALEA CRIȘULUI, JUDEȚUL COVASNA”.
13. Diverse.
Domnul primar, inițiatorul ordinii de zi cere modificarea titlului punctului 10 pe care
o reformulează: ”Adoptarea hotărârii pentru aprobarea propunerii privind evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Valea Crișului pe perioada
01.01.2011 -31.12.2011.”
Doamna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului cerbal
încheiat cu ocazia desfășurării ședinței anterioare și a ordinei de zi propuse: cine este pentru,
cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea contului de execuție a bugetului local și extrabuget pe anul 2011. Domnul
primar prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă
avizul favorabil la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: doamna referent contabil
prezintă situația execuției bugetare. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2012. Domnul primar
prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul
favorabil la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: doamna referent contabil prezintă
situația cu privire la proiect, prezintă sumele detaliat. Domnul primar prezintă intențiile de
investiții pentru anul 2012. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2012. Domnul primar prezintă
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil
la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: doamna referent contabil prezintă proiectul
referitor la programul anual al achizițiilor publice. Președintele de ședință supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de
voturi proiectul de hotărâre cu anexa nr.1.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2012. Domnul primar
prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul
favorabil la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: Domnul consilier Bedo Zsolt Andras
propune demararea activităților de curățare mai ales în fața magazinelor și instituțiilor, unde
oamenii aruncă gunoiul pe stradă foarte des. Cei care nu-și întrețin locul în fața porții
regulamentar, să fie amendați. Președintele de ședință supune la vot deschis: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi proiectul de
hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
acordarea din bugetul local al comunei Valea Crișului a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Valea Crișului. Domnul primar prezintă

Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil
la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: Domnul consilier Santa Andras consideră
numărul burselor foarte mică. Domnul primar precizează, că nu sunt fonduri suficiente
pentru mai multe elevei, dacă în cursul anului vor fi posibilități financiare mai bune se vor
rectifica sumele. Totodată primarul precizează, că va trebui adoptat și sumele pentru anul
școlar 2012-2013. Președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
împuternicirea Consiliului Județean Covasna să implementeze măsurile adiacente
distribuției de mere și să depună cererea de finanțare la APIA în numele Consiliului Local
al comunei Valea Crișului. Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de
motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre. Se trece la
discuții: având în vedere că nimeni nu dorește să facă amendamente, Președintele de ședință
supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu
unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE DE PREPARARE MIXTURI ASFALTICE” –
Valea Crișului. Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de motive.
Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre. Președintele de
ședință supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă
cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea rețelei școlare a comunei Valea Crișului pe anul școlar 2012 – 2013. Domnul
primar prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Precizează că planul a fost
elaborat de instituția școlară și aprobată de inspectoratul județean. Comisia și secretarul
prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: având în vedere că
nimeni nu dorește să facă amendamente, Președintele de ședință supune la vot deschis: cine
este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi proiectul
de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii pentru aprobarea
propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Valea Crișului pe perioada 01.01.2011 -31.12.2011. Domnul primar prezintă
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil
la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: doamna consilier Uto Judita apreciază munca
profesională desfășurată de doamna Panaite. Președintele de ședință supune la vot deschis:
cine este pentru: 7 (șapte)-voturi, cine este împotrivă, cine se abține: domnul Bedo Zsolt
Andras se abține – se aprobă cu 7 (șapte) voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REȚEA DE
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CALNIC DIN
COMUNA VALEA CRIȘULUI, JUDEȚUL COVASNA”. Domnul primar prezintă Proiectul
de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil la
proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: domnul primar explică necesitatea adoptării acestui
proiect, care va fi trimis la organele centrale conform solicitărilor acestora și prezintă
amănunțit studiul de fezabilitate. Având în vedere că nimeni nu dorește să facă

amendamente, președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea stabilirii amplasamentului pentru derularea investiției ”REȚEA DE
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CALNIC DIN
COMUNA VALEA CRIȘULUI, JUDEȚUL COVASNA”. Domnul primar prezintă Proiectul
de hotărâre și expunerea de motive. Comisia și secretarul prezintă avizul favorabil la
proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: domnul primar clarifică unde va fi instalat stația de
epurare. Având în vedere că nimeni nu dorește să facă amendamente, președintele de
ședință supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă
cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse.
Nefiind alte proiecte, propuneri și probleme, ședința se încheie la ora 12,15.

Valea Crișului, la 31.01.2012.
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