ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 15 /2013
Încheiat astăzi, 12 decembrie 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 10 consilieri, dl
Szanto Oliver fiind absent. 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 ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Balogh Lajos dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2013
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea schimbării destinației unui teren aparținând
domeniului privat al comunei Valea Crișului
4. 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 încă un punct: Aprobarea
cofinanțării din bugetul local al comunei Valea Crișului a unor proiecte derulate de Asocia ția
”Kálnoky Ludmilla”, Se supune la vot deschis aprobarea suplimentării: 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, fiind propus și aprobat cu unanimitate de voturi – dl Ilyes Gyula
care preia conducerea ședinței.

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 supuse rectificării bugetare; nefiind alte discuții se supune la vot deschis: 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
aprobarea schimbării destinației unui teren aparținând domeniului privat al comunei Valea
Crișului. Dl primar prezintă situația terenurilor ocupate în prezent de construc țiile edificate
de etnicii romi, astfel:
1.

Suprafața de 31.645

mp, proprietate privată a Comunei Valea Cri șului,

identificată conform Planului de situație și:
-

C.F. nr 23931 nr top 17,18 – în suprafață de 4.936 mp – ”grădină, curte”

-

C.F. nr 23832 nr top 923/2/1/2 – în suprafață de 1.436.880 mp – ”pășune”
2.

Suprafața de 6403 mp identificate conform CF nr 2003 - nr top 4/2, CF nr 203

– nr top 6, CF nr 1048 – nr top 7, CF nr 1196 – nr top 8, CF nr 332 – nr top 9,10, CF nr 921 –
nr top 11, 12, 13, CF nr 903 nr top 14, CF nr 249 nr top 15, 16 – terenuri ai căror proprietari
tabulari sunt decedați și nu au fost revendicate de către mo ștenitorii acestora. Totodată
menționează că, ulterior înscrierii acestor terenuri la Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și schimbarea destinației acestora în ”curți, construcții”, va supune dezbaterii
Consiliului Local a unui proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării acestor terenuri
către persoanele care au construit în această zonă locuințe.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece punctul suplimentar de pe ordinea de zi: Aprobarea cofinanțării din bugetul
local al comunei Valea Crișului a unor proiecte derulate de Asociația ”K álnoky Ludmilla”.
Dl primar prezintă solicitarea formulată de Asociația non-profit ”Kálnoky Ludmilla”
cu sediul sediul în Valea Crișului str Imreh Lajos nr 354, jude ț Covasna C.I.F. 17546300
privind acordarea sprijinului financiar în vederea derulării unor proiecte de interes local,
proiecte ce au fost prezentate în ședința anterioară de către dl consilier local - Vancea Lajos,
prezentând și sumele pe care Asociația le solicită cu titlu de cofinanțare, astfel:
1.

Proiectul ”Păstrarea tradiției prin port popular” – suma aferentă cofinan țării

este în cuantum de 1.400 lei.
2.

Proiectul ”Cursuri de instruire pentru tinerii rromi în meserii tradiționale” -

suma aferentă cofinanțării este în cuantum de 1.000 lei.
2

Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse. Dl primar reiterează problema datoriilor acumulate în urma încheierii unor
contracte în perioada 2009 – 2010, Consilierii locali considerând că au fost cheltuite sume
importante pentru acest aceste lucrări iar datoriile sunt foarte mari, neputând fi suportate
doar din bugetul local al comunei.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.

Valea Crişului, la 12 decembrie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYÉS GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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