ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 14 /2013
Încheiat astăzi, 28 noiembrie 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 modificarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2013
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
3. Adoptarea hotărârii privind reactualizarea Regulamentului de impunere şi percepere
a taxelor locale speciale
4. Adoptarea hotărârii privind reactualizarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia
de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Covasna”pe anul 2014
6. 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
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2013. Dl primar informează că principala
modificare constă în suplimentarea cu un post de asistent personal al persoanei cu handicap,
în vederea soluționării cererii depuse de către dna Pakular Maria.
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
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014– după verificarea anexei propuse
de către consilierii locali și 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
reactualizarea Regulamentului de impunere şi percepere a taxelor locale speciale. Dl primar
prezintă succint proiectul de hotărâre, apoi 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
reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna. Nefiind 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 dezbaterea următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la

Asociaţia de dezvoltare

intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”pe anul
2014, suma propusă spre aprobare fiind în cuantum de 500 lei. Se supune la vot deschis:
cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar prezintă Sentința Civilă nr 2560/2013, comunicată Primăriei
comunei Valea Crișului la data de 27.11.2013, prin care Comuna Valea Cri șului este obligată
la plata sumei aferente lucrărilor la Școala Gimnazială ”Kalnoky Ludmilla”. Consilierii locali
consideră că, deși au fost cheltuite sume importante pentru acest obiectiv, școala se află
într-o avansată stare de degradare, fondurile alocate nefiind utilizate pentru repara țiile
urgente și strict necesare pentru buna desfășurare a activității. În continuare se aduce în
discuție problema câinilor aparținând d-lui Vancsa Bela care, deși sunt de talie mare, sunt
lăsați nesupravegheați. Dl primar informează că proprietarul câinilor a fost sesizat de
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nenumărate ori despre această situație de viceprimar și de lucrătorii Postului de Poli ție din
comună.
Dl Vancea propune ca în parteneriat cu Asociația ”Kalnoky Ludmilla” să demarăm
proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea achiziționării de uniforme pentru fanfara
din comună, pentru membrii ansamblului de dans tradițional, specificând că până la data de
16 decembrie pot fi depuse proiecte în acest sens.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.

Valea Crişului, la 28 noiembrie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS ROBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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