ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR. 3/2012
Încheiat astăzi 26. martie 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, cu Dispoziția
nr. 57/2012 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Valea Crișului la
care participă din cei 11 consilieri locali, un număr de 10 consilieri, lipsește de la ședință domnul
consilier local Santa Laszlo. Din oficiu participă doamna Benko Cecilia Monika, secretar. Ședința
se desfășoară în Biroul Local din satul aparținător Calnic al Primăriei Comunei Valea Crișului.
Domnul primar Ioachim Silviu salută prezența consilierilor locali și anunță pe cei prezenți
că în fiecare miercuri funcționarii din aparatul de specialitate se vor deplasa la acest birou,
reabilitat recent, pentru a facilita relația populației cu instituția. Totodată domnul primar
prezintă următorii pași pentru reabilitarea întregului imobil. Deocamdată sunt gata spațiile
pentru cabinetul medical și sediul Asociației Diakonia.
Doamna secretar propune supunerea la vot deschis, a procesului verbal încheiat cu ocazia
desfășurării ședinței anterioare: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul viceprimar salută prezența consilierilor locali și dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
SÁNTA LÁSZLÓ;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe
anul 2012;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
anul 2012;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ MIXTĂ
TURISTICĂ ȘI REZIDENȚIALĂ” CALNIC, comuna Valea Crișului;
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încetării contractului de concesiune înregistrat
sub nr. 2497/20.07.2007.;
6. Diverse.
Domnul viceprimar supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind încetarea de
drept a mandatului de consilier local al domnului SÁNTA LÁSZLÓ. Domnul primar prezintă
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Secretarul prezintă referatul constatator și demisia
domnului Santa Laszlo. Comisia juridică și de disciplină 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 rectificarea
bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2012. Domnul primar prezintă Proiectul
de hotărâre și expunerea de motive. Comisia de activități economico-financiare și secretarul

prezintă avizul la proiectul de hotărâre. Se trece la discuții: Domnul primar prezintă pe articole
proiectul și explică necesitatea rectificării. Precizează că proiectul de finanțare pentru reabilitarea
școlii necesită unele rectificări, în urma ședinței care a avut loc la București s-a aprobat finanțarea
dar trebuie rectificat și modificat obiectul acestuia la ” consolidare”. Cofinanțarea este 5.000 lei.
Lucrările vor fi licitate de C.N.I. Totodată vor fi necesare sum pentru achitarea serviciilor de
avocatură și partea comunei, cofinanțarea la proiectul de reabilitare parc. Dna consilier Uto:
finanțarea este europeană sau guvernamentală? Dl Primar: guvernamentală. Finanțarea este
267.000 Euro iar cofinanțarea este 5 mii lei. Dl consilier Vancea: ce os ă fie cu clădirea nouă? Dl
primar: Inspectoratul ar trebui să ne ajute să se facă sală de sport, dacă nu, va trebui să facem din
propriile surse. Dl primar explică cum s-a desfășurat ședința de aprobare a proiecctului pe care
trebuia să o susțină în fața miniștrilor. În proiect este stabilit termenul pentru terminarea
lucrărilor la toamnă. Dl consilier Bedo: din onorariul avocatului s-ar putea face ușile și ferestrele.
Dl primar: avocatul vă reprezintă și pe Dvs. consilieri, interesele Dvs. așa cum ați decis în ședința
anterioară. Consilierii decid prin vot unanim să ia o pauză de cinci minute pentru analizarea
documentelor justificative. După ce revin,
Domnul Bedo Zsolt Andras propune dezbaterea
proiectului pe articole, având în vedere că nu sunt de acord cu rectificarea bugetului cu suma de
la poziția c) dar sunt de acord cu celelalte puncte. Primarul acceptă amendamentul și renunță la
proiectul inițial.
Președintele de ședință supune la vot deschis amendamentul: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – se votează în unanimitate. Astfel conținutul art. 1 a hotărârii va fi
următoarea, președintele citește:
Art.1./ (1) Se aprobă retragerea sumei de:
a) - 20.000 lei de la capitolul 70.02.06 – iluminat public şi electrificări rurale
b) - 32.250 lei de la capitolul 51.02.71.01. – cheltuieli de capital.
(2) Se aprobă distribuirea sumei de la art. 1 alin. (1) la:
a) - 35.400 lei la capitolul 67.02.03.20– Căminul cultural – pentru cheltuieli cu bunuri şi
servicii
b) – 4.000 lei la capitolul 67.02.03.71.01.- Căminul cultural – cheltuieli de capital
c) - 5.000 lei la capitolul 65.02.04 – Învăţământ secundar inferior –capital -Alte active fixe
d) - 3.350 lei la capitolul 67.02.05 – Intreţinere grădini publice parcuri,zone verzi,baze sportive
şi de agrement- cheltuieli de capital
e) - 4.500 lei la capitolul 51.02.71 – Autărităţi publice – cheltuieli de capital.
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 juridică și de disciplină 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 cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ MIXTĂ TURISTICĂ ȘI REZIDENȚIALĂ”
CALNIC, comuna Valea Crișului. Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre și expunerea
de motive. Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism, Comisia de protecția mediului și
turism prezintă avizul favorabil, secretarul avizul favorabil la proiectul de hotărâre. Domnul
Vancea: cine este beneficiarul? Dl viceprimar explică unde este amplasamentul, scopul
beneficiarului și Puz-ul. Președintele de ședință supune la vot deschis amendamentul: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se votează în unanimitate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind aprobarea
încetării contractului de concesiune înregistrat sub nr. 2497/20.07.2007. Domnul primar prezintă
Proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism,
Comisia juridică și de disciplină și Comisia de activități economico-financiare și secretarul
prezintă avizul la proiectul de hotărâre. Primarul explică unde este amplasamentul și care este
scopul încetării contractului. Atrage atenția asupra adresei depuse de firma Valdek cu privire la
dorința de cumpărare a terenului concesionat. Acest lucru presupune licitație publică, oricine
poate să se prezinte la licitație și să cumpere. Terenul ar fi evaluat de un expert acreditat, iar
prețul acestuia ar fi stabilit la prețul pieței. Dl Bedo Zsolt susține faptul că proprietatea este un
lucru valoros și nu trebuie irosit. Dna Uto: ar trebui să rămână pentru comună, ce va fi dacă peste
doi ani se răzgândește și va vinde cu un preț de două ori mai mare? Dl primar: prezintă un caz
asemănător din comuna Comandău, unde autoritatea a pus la dispoziție pentru cumpărare
terenuri parcelate pentru investitori. Sumele din vânzări au fost folosite pentru investiții de către
autoritate. Dl Bedo Zsolt: ceea ce vindem, nu vor avea generațiile următoare. Dl Vancea:
recomandă ca firma să păstreze firma terenul în concesiune. Dl primar: nici așa nu este
proprietatea noastră timp de 49 de ani. La firma respectivă lucrează 24 de oameni, care acum au
loc de muncă. Prin vânzare am putea realiza obiective din proiectele noastre pe acest an. Dl
primar cere să fie consemnat în procesul verbal faptul că consilierii din Calnic nu vor să fie de
acord cu proiect, deși din suma respectivă ar fi folosită pentru reabilitarea totală a casei de
cultură din sat. Președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – 5 consilieri ”împotrivă” (consilierii Uto Judita, Bedo Zsolt Andras,
Vancea Lajos, Para Barna și Vancsa Bela) iar 5 consilieri ”pentru”. Proiectul nu se adoptă.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse. Dl consilier Vancsa Bela supune
atenției consilierilor și primarului faptul că administrarea drumurilor forestiere și de pe câmp
este datoria autorității, de aceea nu au dreptul ca persoane să facă de capul lor, și să facă cu
buldozere drumuri pe câmpuri așa cum s-a întâmplat în primăvara aceasta la Valea Crișului.
Totodată sesizează faptul că de la crescătoria de porcine gunoiul lichid este vărsat pe câmp, ceea
ce este împotriva reglementărilor de mediu. Tot domnul Vancsa cere ca ciobanii să fie sesizați
primăvara privind interzicerea pășunatului pe proprietățile private. Fac multe pagube mari fără
să fie amendați. Amenda trebuie aplicată și stabilit de la 10 la 100 de mii de lei. Tot Dl Vancsa
Bela vrea răspuns pentru cetățeanul Papp Denes, care se plânge că deși este handicapat cu acte în
regulă tot a fost sesizat despre obligația de plată a taxei de pază. Secretarul se va interesa de
situație și va da răspuns în cel mai scurt timp. Dl Bedo Attila se interesează de soarta casei de
cultură din Valea Crișului. Domnul primar explică faptul că sunt două proiecte depuse pentru
reabilitarea caselor de cultură, nu se știe care va fi aprobat de guvern.
Nefiind alte proiecte, propuneri și probleme, ședința se încheie la ora 13,00.

Valea Crișului, la 26.03.2012.

Președinte de ședință,
KATÓ GÁBOR

Secretar,
BENKŐ CECILIA MÓNIKA

