ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 9 /2012
Încheiat astăzi, 26 septembrie 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 Mate Katalin, dna consilier Panaite Diana.
Dl primar 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei

Valea Crişului nr 14/2008 privind asocierea comunei Valea Crişului cu alte unităţi
administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”
3. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea
Crișului pe anul 2012
4. Adoptarea hotărârii privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2012
5. Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2012
6. Adoptarea hotărârii privind numirea reprezentantului comunei Valea Crișului în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TEGA S.A. Sf Gheorghe
7. Adoptarea hotărârii privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Valea Crișului
8. Diverse

Dl Czintos 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 aprobarea
Convenției de Parteneriat între comuna Valea Crișului și Fundația Creștină Diakonia.
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 alegerea
președintelui de ședință. Dna Varga Ottilia îl propune pe dl Vancea Lajos.
Se supune la vot deschis: propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl Vancea preia conducerea ședinței și supune spre dezbatere al doilea punct de pe
ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Valea Crişului nr 14/2008 privind asocierea comunei Valea Crişului cu alte
unităţi

administrativ-teritoriale,

în

vederea

înfiinţării

Asociaţiei

de

Dezvoltare

Intercomunitară ”AQUACOV”. Dna consilier informează că în cadrul hotărârii de consiliu
local prin care s-a aprobat participarea comunei Valea Crișului la A.D.I AQUACOV, a fost
nominalizat dl Ioachim Silviu ca reprezentant al comunei, dată fiind noua situație rezultată
în urma alegerilor locale din anul 2012, se impune modificarea reprezentantului comunei,
în sensul nominalizării noului primar – dl Kisgyörgy Sándor.
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 21.000 lei pentru
repararea străzilor din comună și suma de 10.000 pentru reparații la sediul primăriei. Dl
primar informează că pentru reparațiile curente, nu vor fi contractate firme ci vom lucra cu
zilieri.
Dl Czintos atrage atenția ca atunci când se curăță șanțurile, mizeria rezultată să nu
mai fie depozitată pe marginea drumurilor.
Dna Focze informează că pentru reparațiile la școală s-a cerut suma de 10.000 lei și
a fost alocată. Dl primar completează că au fost deja reabilitate 3 săli de la școală, vor urma
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și celelalte, apoi se va trece la schimbarea ușilor și a ferestrelor, recondiționarea
acoperișului.
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
organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii locali în anul 2012. Fiecare dintre consilierii locali, stabilesc zilele și locația de
desfășurare a audiențelor acordate cetățenilor, apoi se supune la vot deschis programul:
cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei,
statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Valea Crişului pentru anul 2012. Dna consilier informează că s-a propus
excluderea din organigramă a Compartimentului de dezăpezire și cel de acordare a
serviciilor sociale la domiciliu, propunând-se suplimentarea cu un post de asistent
personal în cadrul Biroului de autoritate tutelară și asistență socială.
Dl Czintos opinează că ar fi nevoie de un angajat la serviciul de apă, întrucât e
necesară o persoană pentru reparațiile curente și citirea contoarelor.
Dl David constată că în cadrul aparatului de specialitate sunt multe posturi vacante,
dar care nu pot fi ocupate.
Dl Czintos propune ca încă de acum Primăria să se ocupe de contractarea unei firme
specializate în dezăpeziri, pentru a nu mai avea probleme ca în anii trecuți cu eliberarea
căilor de acces. Dl primar anunță că se vor cere oferte de preț pentru aceste servicii, pentru
a putea contracta la un preț rezonabil o firmă de specialitate.
Dl primar îl prezintă membrilor Consiliului Local pe dl Szilagyi Zsolt, consilier în
cadrul Compartimentului de urbanism, declarat admis la concursul din data de 17
septembrie și încadrat în această funcție publică de la data de 24 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 următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
numirea reprezentantului comunei Valea Crișului în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. TEGA S.A. Sf Gheorghe. Este propus dl Vancea Lajos ca reprezentant al comunei în
cadrul A.G.A. apoi se dezbate problema persoanelor care nu au încheiat contract cu TEGA.
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Se supune la vot deschis: propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Valea Crișului,
avându-se în vedere hotărârea de consiliu local anterior adoptată, făcându-se modificările
corespunzătoare:
Președinte: KISGYÖRGY SÁNDOR
Vicepreședinte: KARÁCSONY LÁSZLÓ
Secretar: BENKÖ CECILIA MONIKA
Membri: SZABO MAGDOLNA, VANCEA ESZTER, MÁTÉ KATALIN, IANCU
CORVIN și SZILÁGYI ZSOLT
Se trece la actualizarea centrului operativ cu activitate temporară care asigură
secretariatul tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Valea
Crişului:
Președinte: LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
Membri: DEMETER ÁGNES și SZÉKELY LENKE
Se supune la vot deschis: propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl primar propune dezbaterea în continuare a punctului propus a fi suplimentat,
respectiv aprobarea Convenției de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia pentru o
perioadă de 5 ani, menționând că anterioara convenție a expirat în luna mai a acestui an.
Sunt propuse alocări de sume pentru serviciile sociale îndeplinite pe raza comunei Valea
Crișului, astfel:
a) 10.500 lei pentru anul 2012,
b) 19.200 lei pentru anul 2013,
c)

Pentru perioada 2014 – 2017, sumele necesare finanțării serviciilor de

îngrijire medicală la domiciliu, vor fi alocate cu ocazia aprobării bugetului general al
comunei Valea Crișului.
Se supune la vot deschis: propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar informează că se dorește realizarea unei expertize la lucrările
executate în anul 2012 la Căminul Cultural de la Calnic, dar că încă nu cunoaște prețul
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unei asemenea lucrări. Consilierii locali aprobă în unanimitate realizarea acestei lucrări,
urmând ca la prima ședință de consiliu local să fie anunțate și aprobate sumele.
Dna Focze aduce în discuție problema animalelor nesupravegheate care distrug
parcul din centrul comunei, dl David completând că de multe ori, copiii după ce pleacă din
parc lasă poarta deschisă și din acest motiv intră acolo animalele.
Dl primar solicită părerea consilierilor locali în ceea ce privește situația lucrărilor
din parcul din comună, informând că s-au purtat discuții cu executantul, care nu dorește
să continue lucrările, fiindu-i neplătită o factură în valoare de 37.000 lei, sumă ce ar trebui
suportată din bugetul local. Mai adaugă faptul că pe parcusul derulării contractului, au fost
încheiate acte adiționale de prelungire a perioadei de execuție de la 3 luni la 11 luni și au
fost solicitate renunțări de lucrări, inclusiv pentru cele eligibile. În acest context, primăria
a solicitat executantului să remedieze problemele care deja există la realizarea lucrărilor
recepționate de conducerea anterioară, însă am fost refuzați tocmai pe considerentul că au
fost acceptate situațiile de lucrări depuse chiar și în aceste condiții.
Membrii consiliului local, în unanimitate consideră oportună anularea lucrărilor la
parc și solicitarea acordării de despăgubiri de către executant pentru pagubele produse
datorită executării defectuoase a contractului.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 12,20.

Valea Crişului, la 26 septembrie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SZÉKELY LENKE
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