ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 10 /2012
Încheiat astăzi, 23 octombrie 2012, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 1 şi 3 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care participă toți cei 9 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil Máté Katalin, dna secretar și dna consilier Panaite
Diana.
Dl Vancea – președintele de ședință salută prezența consilierilor locali și a
invitaților prezenți la ședința Consiliului Local al comunei Valea Crișului și dă citire
ordinei de zi a ședinței:
1.

Adoptarea hotărârii privind reactualizarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna
2.

Adoptarea hotărârii privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea

contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă pentru perioada 2012 – 2016
3.

Adoptarea hotărârii privind modificarea structurii Serviciului Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Valea Crişului
4.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crișului pe anul 2012
5.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri

și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul III al anului 2012
6.

Diverse

Dl Vancea 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.

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct privind acordarea unui
mandat special primarului comunei Valea Crișului în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV”
Se supune la vot deschis suplimentarea ordinei de zi: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate
al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.
Dna consilier informează că la elaborarea actualului regulament s-a avut în vedere
noua structură a aparatului de specialitate al primarului, având în vedere că două
compartimente au fost desființate iar în cadrul celorlalte structuri s-a modificat numărul
de personal, urmărindu-se o mai bună distribuție a sarcinilor. În funcție de acest
regulament vor fi ulterior reactualizate fișele posturilor personalului din cadrul Primăriei.
Dl Czintos enumeră compartimentele și serviciile din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, identificând pentru fiecare ele, nominal funcționarii care își
desfășoară activitatea.
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
numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de
complexitate redusă pentru perioada 2012 – 2016. Dna consilier precizează că în cadrul
comisiei trebuie să facă parte și responsabilul desemnat cu achizițiile publice din cadrul
Primăriei, în speță – secretarul comunei, desemnat prin Regulamentul de Organizare și
Funcționare a aparatului de specialitate al primarului.
Dl Czintos îl propune pe dl viceprimar iar dl Vancea îl propune pe dl Czintos.
Comisia este stabilită în următoarea componență:
Președinte: - secretarul comunei Valea Crișului, responsabil achiziții publice
Membrii: - viceprimarul comunei Valea Crișului
-

Dl Czintos Ioan – consilier local

Membri de rezervă: dl Dávid Ferenc, Szántó Olivér.
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Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu 8 (opt) voturi pentru și o abținere – dl viceprimar, Karácsony László
se abține.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea structurii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Valea
Crişului.
Dl Vancea Lajos dă citire noii componențe a Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Valea Crișului, propunând numirea unui șef al acestei structuri. Dna
consilier precizează că această funcție va trebui ocupată prin angajarea unei persoane,
postul fiind încadrat în organigrama primarului comunei – funcție contractuală de
conducere, persoanele nominalizate în cadrul serviciul, fiind voluntari din comună cu
contracte de voluntariat.
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 2012. Dna contabil
prezintă sumele propuse a fi rectificate, respectiv alocarea sumei de 10.500 lei pentru SC
WINDOORS SRL, în vederea operării unei compensări, având în vedere că agentul
economic este în insolvență și suma de 5.500 lei pentru plata reparațiilor efectuate de SC
TRICOMSERV SRL la sistemul de alimentare cu apă.
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
aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului,
pe trimestrul III al anului 2012. Dna contabil prezintă sumele ce reprezintă contul de
execuție la data de 30 septembrie 2012.
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la analiza proiectului de hotărâre suplimentar, propus și aprobat la debutul
ședinței privind acordarea unui mandat special primarului comunei Valea Crișului în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
Dna consilier informează că pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la art 16 din
Statutul A.D.I. ”AQUACOV”– aprobat de către Consiliul Local al comunei Valea Crișului în
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anul 2008, este necesară, potrivit dispozițiilor art 21 din același act, acordarea unui
mandat special reprezentantului asociatului.
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Czintos și dl David aduc în discuție o problemă des întâlnită în comuna
Valea Crișului, respectiv neconcordanța dintre suprafața și amplasamentul terenurilor din
acte și cea din teren, din acest motiv s-a ajuns la situația în care topografii angajați pentru
întabularea unor parcele, identifică terenul respectiv la vecini. Dl primar precizează că va
trebui solicitat un topograf care să măsoare și să identifice întreaga tarla, apoi parcelele în
prezența tuturor proprietarilor.
Dl primar anunță că a fost primită la Primărie o factură de aproximativ 100.000 lei
pentru servicii de arhivare electronică a documentelor din instituție, servicii solicitate de
fostul primar, dar care nu au fost vreodată executate de firma contractată. Totodată,
solicită părerea consilierilor privind închirierea unui autogreder pentru reparația
drumurilor din comună precum și concesionarea terenurilor din zona de romi, ca fiecare
dintre ei să ocupe terenul cu forme legale – consilierii locali își dau acordul de principiu.
O altă problemă reiterată de primarul comunei este cea a asigurării calității apei
furnizate populației, precum și obțirea avizului S.G.A., comuna deținând în acest moment
un sistem de filtrare a apei foarte performant însă nu poate fi utilizat pentru că nu este
rețea de curent electric în zonă.
La finalul ședinței, dl primar îl prezintă consilierilor locali pe dl Klárik Attila,
candidat al U.D.M.R. la alegerile generale din decembrie 2012, care a prezentat succint
planurile sale de sprijinire a dezvoltării comunității locale.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 12,20.

Valea Crişului, la 23 octombrie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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