ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 12 /2013
Încheiat astăzi, 29 octombrie 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 7 consilieri, dl
Szanto Oliver, dl Kecskes Jozsef, dl Ciubotaru Andreas și dl Birtalan Gyula fiind absen ți. Din
oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil Mate Katalin.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședin ța
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Balogh Lajos dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării și completării HCL nr 59/2012
privind aprobarea Planului de gospodărire al comunei Valea Crişului
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2013
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul III al anului 2013
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării HCL nr 53/2012 privind numirea
comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de complexitate
redusă pentru perioada 2012 - 2016
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.
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct privind modificarea art 10
din H.C.L. nr 33/2009 privind asocierea comunei Valea Crişului cu judeţul Covasna şi cu
alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” . Se

supune la vot deschis propunerea de suplimentare: 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 aprobarea
modificării și completării HCL nr 59/2012 privind aprobarea Planului de gospodărire al
comunei Valea Crişului. Dna secretar prezintă modificările și completările propuse în
proiectul de hotărâre, respectiv majorarea amenzii aplicate în cazul cabalinelor și bovinelor
lăsate nesupravegheate, modificarea comisiei de evaluare a pagubelor produse și
introducerea unui nou alineat privind gestionarea problemei câinilor fără stăpân. Dl primar
adaugă faptul că vom întreprinde demersurile necesare în vederea rezolvării cu prioritate a
problemei câinilor lăsați liberi pe străzile din comună, dl Vancea Lajos opinând că solu țiile
ar trebui găsite urgent, locuitorii comunei reclamând deseori că sunt un real pericol pentru
copiii care merg la școală sau la grădiniță. Totodată, consilierii locali aduc în discuție
problema cabinetului veterinar, proprietatea comunei Valea Crișului, care în prezent este
ocupat de o familie care nu are nici o legătură cu medicina veterinară, drept pentru care
solicită rezilierea contractului de închiriere cu medicul veterinar.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: 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
informează că a fost alocată suma de 150.000 lei pentru plata lucrărilor la re țeaua de apă,
iar cheltuielile de personal au fost suplimentate cu suma de 58.000 lei. Dl primar precizează
că suma de 58.000 lei a fost suplimentată în vederea achitării retroactive a salariilor dnei
secretar, obligație ce ne revine în urma pronunțării de către Tribunalul Covasna a unei
hotărâri devenite definitive – 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 execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Cri șului, pe
trimestrul III al anului 2013. Dna contabil prezintă execuția bugetară. Nefiind alte discu ții
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
aprobarea modificării HCL nr 53/2012 privind numirea comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă pentru perioada 2012 –
2016. Dl primar prezintă propunerea de modificare a componen ței acestei comisii, în
vederea eficientizării activității, după cum urmează:
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Preşedinte – KARÁCSONY LÁSZLÓ - viceprimarul comunei Valea Crişului
Membri – LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA - referent
-

PANAITE ANA DIANA - secretarul comunei Valea Crișului

Membri de rezervă – SZILÁGYI ZSOLT - consilier
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 punctul suplimentar aprobat: modificarea art 10 din H.C.L. nr 33/2009
privind asocierea comunei Valea Crişului cu judeţul Covasna şi cu alte unităţi administrativteritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Covasna”, dl primar informând că la art 10 este
nominalizat fostul primar al comunei ca reprezentant în adunarea generală.
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 litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătoarești în care
Comuna Valea Crișului este debitoare:
-

RNP Romsilva – pentru contractele de pază a fondului forestier și a
puieților plantați și care au fost în totalitate distruși,

-

SC BAUMEISTER SRL – pentru lucrările executate la Școala
Gimnazială Kalnoky Ludmilla și unde în anul 2012 Camera de
Conturi a județului Covasna a constatat o deturnare de fonduri de
cca 700.000 lei

-

SC GAS SYSTEMS SRL – pentru lucrările executate la rețeaua de
alimentare cu apă a satului Valea Crișului

-

SC PRO SANIT SRL – pentru efectuarea în anul 2010 a unui proiect
tehnic ce avea ca obiect execuția canalizării în comuna Valea
Crișului – proiect ce nu există fizic la sediul primăriei, dar comandat
și recepționat de fosta conducere.

Totodată, dl primar informează că la data de 13 noiembrie 2013 este fixat termen
pentru soluționarea acțiunii în regres formulate de către Comuna Valea Cri șului împotriva
foștilor consilieri locali pentru plata sumei de 6.000 lei urmare a adoptării hotărârii privind
evaluarea secretarului comunei în anul 2011, prezentând totodată situa ția lucrărilor penale
aflate în cercetare la IPJ Covasna respectiv la DNA – Serviciul Teritorial Brașov .
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15.
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Valea Crişului, la 29 octombrie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS ROBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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