ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1 /2013
Încheiat astăzi, 9 ianuarie 2013, 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 în funcție. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil Máté Katalin, dna secretar și 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului

local al comunei Valea Crișului din anul 2012 a deficitului secțiunii de dezvoltare
2.

Diverse

Dl Szanto Oliver 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 acoperirea
definitivă din excedentul bugetului local al comunei Valea Crișului din anul 2012 a
deficitului secțiunii de dezvoltare

Dna contabil aduce la cunoștința consilierilor locali deficitul înregistrat la secțiunea
dezvoltare în cursul anului 2012, respectiv suma de 8.000 lei.
Dl primar completează că din fondul de rulment al comunei, a fost achitată suma de
18.000 lei pentru un proiect tehnic la Casa mortuară din satul Calnic, până acum nefiind
identificat în cadrul primăriei și un studiu de fezabilitate pentru acest obiectiv. Mai mult,
amplasamentul pentru această construcție a fost proiectat pe terenul SC VALDEK IMPEX
SRL în condițiile în care Consiliul local al comunei nu a aprobat, la propunerea
primarului, schimbul de terenuri între Comuna Valea Crișului și SC VALDEK IMPEX
SRL. Întrucât în cursul anului 2012, a fost completat fondul de rulment cu suma de 10.000
lei, la secțiunea dezvoltare a fost înregistrat un deficit în sumă de 8.000 lei.
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali, plângerea formulată de
Parohia Reformată din satul Calnic prin care aduce la cunoștință refuzul medicului de a
oferi servicii medicale locuitorilor din satul Calnic de religie reformată.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,20.

Valea Crişului, la 9 ianuarie 2013
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