ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 11 /2013
Încheiat astăzi, 25 septembrie 2013, 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri, dl David Ferenc și dl
Szanto Oliver fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna
contabil Mate Katalin.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezenți la ședin ța
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dna Varga Ottilia dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind încetarea contractului de concesiune 3962 din 10.06.2011
încheiat cu SC BANZAI BENTO SRL
3. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe
anul 2013
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Centru respiro pentru
persoane cu dizabilități, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
5. 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 alegerea
președintelui de ședință. Este propus dl Balogh Lajos Robert în vederea conducerii ședin țelor
Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se aprobă
cu unanimitate de voturi.

Dl Balogh Lajos preia conducerea ședinței, propunând dezbaterea următorului punct de
pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind încetarea contractului de concesiune 3962 din
10.06.2011 încheiat cu SC BANZAI BENTO SRL. Dl Czintos informează că în cadrul comisiei de
specialitate s-a discutat problema îndeplinirii obligațiilor sumate de către concesionar, iar
consilierii locali au constatat că, pe lângă faptul că nu și-au achitat redeven ța, operatorul
economic nu a făcut atâtea angajări cum a promis, drept pentru care consideră oportună
rezilierea cotractului. Nefiind alte discuții pe marginea acestui subiect, 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
bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2013. Dna contabil prezintă sumele propuse
spre rectificare, iar dl primar precizează că suplimentarea cu 10.000 lei pentru Căminul Cultural
de la Calnic a fost propusă în vederea reabilitării exterioare a imobilului – 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 ”Centru respiro pentru persoane cu dizabilități, comuna Valea
Crișului, județul Covasna” – fiind prezentate documentațiile aferente Proiectului nr. 303/2013
elaborat de B.I.A. FLOREA STELA. Nefiind alte discuții pe marginea acestui subiect, se supune
la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Diverse. Dl primar prezintă adresa Inspectoratului Școlar Județean Covasna prin care ne
solicită desemnarea unei persoane care să reprezinte Consiliul Local în cadrul Consiliului de
administrație al școlii – fiind propus și în unanimitate aprobat ca reprezentant dl Ciubotaru
Andreas.
Dl Czintos informează că în satul Calnic sunt probleme în ceea ce privește amplasamentul
drumului de exploatare DE 54 și propune ca toți proprietarii din vecinătatea acestui drum să fie
invitați la Primărie pentru soluționarea problemei. Dl primar și consilierii locali stabilesc ca dl
Bokor Lazar, dl Vancsa Bela, dna Balint Iren și dl Uto Gabor – să fie invita ți la sediul Primăriei
în data de 3.10.2013 la ora 9,00 urmând a mai participa din partea Consiliului Local dl Ilyes
Gyula, dl Czintos Ioan și dl Balogh Lajos Robert.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.
Valea Crişului, la 25 septembrie 2013
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