ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 7 /2012
Încheiat astăzi, 25 iulie 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 din cei 9 consilieri locali, un număr de 8 consilieri, dl Czintos Ioan fiind
absent. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar Székely Lenke și dna
consilier Panaite Diana.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind modificarea art 6 din HCL nr 37/2011 privind
instrumentarea proiectului „Refacerea zonelor afectate de inundațții în 2010 din
comuna Valea Crişului, județul Covasna”
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE
LOCUINȚE”-sat Calnic, comuna Valea Crișului, beneficiari Kese Laszlo Csaba și alții
3. Adoptarea hotărârii privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ
DE LOCUINȚE”-sat Calnic, comuna Valea Crișului, beneficiari Racz Berecz Istvan Zsolt și
alții
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
modificarea art 6 din HCL nr 37/2011 privind instrumentarea proiectului „Refacerea
zonelor afectate de inundațții în 2010 din comuna Valea Crişului, județul Covasna” Dl
primar reamintește consilierilor locali faptul că prin acest proiect se vor reabilita podurile,
podețele și drumul spre Calnic până la granița administrativă cu Zălanul, proiectul fiind
eligibil și aprobat spre finanțare. Articolul 6 supus modificării, prevede expres ca

responsabil de proiect – primarul comunei Valea Crișului – care la momentul adoptării
hotărârii era dl Silviu Ioachim, nominalizat în cuprinsul articolului, și se dorește înlocuirea
acestuia cu primarul în funcție la această dată pentru a se putea face demersurile mai
departe în derularea acestui proiect.
Dl primar precizează și suma minimă necesară pentru cofinanțarea acestui proiect:
120.000 lei, bani de care acum primăria nu dispune dar se vor face demersuri pentru a
obține această sumă.
Dl Vancea precizează că s-au cheltuit niște sume de bani pentru acest proiect, dl
primar confirmă și precizează că suma de 120.000 lei reprezintă diferența cu care trebuie
să mai participe comuna la acest proiect.
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 Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE LOCUINȚE”-sat Calnic, comuna Valea
Crișului, beneficiari Kese Laszlo Csaba și alții
Nefiind discuții, 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 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ DE LOCUINȚE”-sat Calnic, comuna Valea
Crișului, beneficiari Racz Berecz Istvan Zsolt și alții
Nefiind discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine
se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar anunță că, datorită lucrărilor ce vor fi demarate la Calnic, ar
trebui ca toată lumea să fie racordată la rețeaua nouă de apă pentru a nu se ajunge la
situația de a sparge astfaltul pentru racordări.
Dl David precizează că deja toți locuitorii de la Calnic sunt racordați la rețeaua nouă
iar dl Vancea propune ca locuitorii să fie înștiințați prin anunțuri.
Dl primar precizează că probleme cu apa sunt și la Valea Crișului, unde sunt mereu
de efectuate reparații scumpe și anunță că pe rând toți locuitorii vor trebui să se racordeze
la rețeaua nouă, fiecare va fi contorizat și vor fi încheiate contracte; problema este că nu
sunt avize de la SGA și avem de plată suma de 7000 lei la curentul electric pentru pompe și
7000 lei pentru SGA iar banii colectați de la populație pentru apă, nu acoperă cheltuielile.
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O altă problemă adusă în discuție de către dl primar este cea a proiectelor realizate
pentru comună, obiective supra-evaluate, care din cauza costului sunt șanse mici de a fi
aprobate spre finanțare; precizând că realizarea acestor lucrări a fost achitată însă vom
discuta cu proiectantul pentru a se reduce din costuri.
Dl primar anunță că s-a transmis o sesizare la Poliție față de proprietarul barului
care funcționează în incinta Căminului Cultural de la Valea Crișului, care fără nici o
justificare ocupă acest spațiu din anul 2005 – înregistrat la Registrul Comerțului. Pentru
aceste activități, primăria a plătit curent electric pentru Căminul Cultural din septembrie
2011 și până acum o sumă de 57.000 lei.
O altă problemă dezbătută este cea a sălii de sport a Parohiei Catolice, care deși a
preluat imobilul din anul 2008, nu a fost comunicat către Electrica modificarea
proprietarului, drept pentru care facturile de curent electric au fost trimise tot la primărie,
având acum de plată o sumă de cca 3300 lei. Dna Focze precizează că mereu facturile de la
școală și sala de sport au venit la primărie și nu la școală.
Dl primar anunță că până în luna iulie 2011, primăria a închiriat un spațiu pentru
activitățile desfășurate de tinerii din comună, iar de atunci până luna trecută SC
SALMOFOR SRL, a închiriat acest spațiu tot pentru acest scop, propunând ca în loc să se
plătească suma de 80 euro/lună chirie să se reabiliteaze spațiile neutilizate din incinta
primăriei sau un spațiu din Căminul Cultural.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,20.

Valea Crişului, la 25 iulie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CZINTOS IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SZÉKELY LENKE
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