JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5 /2012
Încheiat astăzi, 3 iulie 2012, cu ocazia desfăşurării şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată
conform art 39 alin 2 şi 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care participă
toți cei 9 consilieri locali. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor și
dna secretar Székely Lenke.
Dl Czintos salută prezența consilierilor locali și dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind constituirea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului
2.Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de
funcţii şi numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Valea Crişului pentru anul 2012
3.Adoptarea hotărârii privind rectificarea de buget pe anul 2012;
4. Diverse
Dna secretar 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 primul punct de pe ordinea de zi:
Adoptarea hotărârii privind constituirea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului.
Componența comisiilor este stabilită după cum urmează:
1. Comisia de agricultură
ASZTALOS ISTVÁN – președinte, BALOGH LAJOS ROBERT-secretar, DAVID
FERENC, VARGA OTTILIA-EVA, VANCEA LAJOS

2. Comisia de activităţi economico – financiare
FOCZE GABRIELLA ILONA-președinte, CZINTOS IOAN-secretar, KARACSONY
LASZLO, DAVID FERENC, SZANTO OLIVER

3. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
VANCEA LAJOS-președinte FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar, BALOGH
LAJOS, ASZTALOS ISTVÁN, VARGA OTTILIA EVA

4. Comisia de protecţia mediului şi turism
KARACSONY LASZLO-președinte CZINTOS IOAN-secretar, FOCZE GABRIELLA
ILONA, DAVID FERENC, SZANTO OLIVER

5. Comisia juridică şi de disciplină

CZINTOS IOAN-președinte, VANCEA
KARACSONY LASZLO, BALOGH LAJOS

LAJOS-secretar,

SZANTO

OLIVER,

6. Comisia de validare
VANCEA LAJOS-președinte FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar KARACSONY LASZLO
7. Comisia pentru tineret, cultură și sport
DAVID FERENC-președinte FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar VARGA
OTTILIA EVA, BALOGH LAJOS, ASZTALOS ISTVÁN

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 modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de
personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2012. Dl primar anunță că în cel mai scurt timp va organiza
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției de secretar al
comunei și propune suplimentarea numărului de posturi cu o funcție de
consilier în cadrul Cabinetului Primarului, pentru a fi ocupată în cel mai scurt
timp.
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 rectificarea de buget pe anul 2012, la care dl primar solicită alocarea
sumei de 1000 lei în vederea participării comunei Valea Crișului la
evenimentul ”Szekely vagta”
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse
D-ul. Primar: Înaintează spre consultare consilierilor cererea dlui Nagy Geza,
care a fost depusă cu privire la organizarea slujbelor Bisericii Credinţei,în sala
mică al Căminului Cultural din Valea Crişului.
D-ul. Czintos I. Citeşte cu glas tare această cerere şi întreabă de ce trebuie un
preot din Sf. Gheorghe să ţină slujbe la Valea Crişului.
D-na Szekely L.: Din motivul că, sunt în comună în jur de 50 de persoane care
participă la aceste slujbe,o dată pe fiecare săptămână.Menţionează faptul că
obiectele şi bunurile cu care este dotat această sală aparţin acestei biserici şi
fiecare om are dreptul să-şi exercite credinţa şi religia în aşa fel cum doreşte
el.
D-na Varga. Ia cuvântul şi este împotriva acestuia, pentru că, după părerea ei
oamenii din sat sunt supăraţi pe această biserică îşi exprimă părerea că nu
este nevoie de aşa ceva în comună.
D-ul David F. Întreabă dacă această sală este corespunzătoare pentru tineri ca
să folosească cu scopul de a juca ping pong.
D-ul Primar întreabă pe consilieri pe rând dacă sunt de acord cu aprobarea
acestei cereri.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abține:D-nii Asztalos I., Szanto O.,Vancea L.,David F., Balogh L., şi dna.
Varga O. sunt împotriva, iar dl Czintos I. și dna Focze se abţin.
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Cu majoritatea voturilor împotrivă, se respinge cererea formulată de
către d-ul Nagy Geza.
Se trece la următoarea problemă şi anume la problema apei - se
analizează posibilitatea de a face demersuri în sensul că banii să fie strînşi de
la cei care nu şi-au achitat până acum consumul la apă potabilă.
D-ul Primar propune ca o comisie să pleace în Calnic şi una în Valea
Crişului să verifice contoarele şi să atenţioneze oamenii să plătească.Dna
Szekely L. este solicitată să pregătească un tabel nominal cu persoanele care
sunt rămase în urmă cu achitarea consumului la apă.
D-ul Viceprimar spune că el va pleca şi împreună cu membrii consiliului va
începe rezolvarea acestei probleme.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,20.
Valea Crişului, la 03 iulie 2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CZINTOS IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SZÉKELY LENKE
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