ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2 /2013
Încheiat astăzi, 28 ianuarie 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 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 aprobarea execuției bugetului general de venituri

și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul IV al anului 2012
2.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi

numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2013
3.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea programului anual al achiziţiilor

publice pentru anul 2013
4.

Adoptarea hotărârii privind trecerea din domeniul public în domeniul privat

al localităţii Valea Crişului a unui teren și vânzarea directă a acestuia
5.

Adoptarea hotărârii privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul

audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2013
6.

Adoptarea hotărârii privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr 66/2012

7.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a

riscurilor la nivelul comunei Valea Crișului
8.

Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

comunei Valea Crişului nr 43/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi

administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a
Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV);
9.

Adoptarea hotărârii privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului

Urbanistic General al comunei Valea Crișului și a Regulamentului local de urbanism
aferent acestuia.
10.

Diverse

Dna consilier

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 aprobarea
execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe
trimestrul IV al anului 2012. Dna contabil aduce la cunoștința consilierilor locali sumele.
Se supune la vot deschis propunerea: 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 organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2013. Dna consilier aduce la
cunoștința consilierilor locali că dna Pap Erzsebet – referent cu jumătate de normă și-a
dat demisia din această funcție, urmând ca în cadrul Compartimentului administrativgospodăresc să fie vacant un post cu normă întreagă; restul statului de personal fiind
neschimbat.
Se supune la vot deschis propunerea: 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 programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013. Dl primar prezintă
obiectivele de investiții propuse spre realizare.
Dl Czintos consideră că ar trebui să purtăm discuții cu parohiile din satul Calnic,
pentru a găsi o soluție convenabilă pentru amplasarea casei mortuare din sat.
Dl Vancea se interesează ce implică obiectivul de la cabinetul veterinar, iar dl
primar informează că pentru început se dorește proiectarea reabilitării acestei clădiri, fiind
într-un avansat stadiu de degradare, urmând ca în limita fondurilor să fie și această clădire
reabilitată.
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Dl primar informează că în ceea ce privește parcul din centrul comunei, având în
vedere că suntem în litigiu cu executantul, dorim ca totuși lucrările care sunt eligibile să le
executăm pentru a nu irosi fondurile deja aprobate, astfel că dirigintele de șantier va
întocmi o listă a lucrărilor care au mai rămas de executat fiind stabilite inclusiv valorile
acestora. Pe de altă parte, față de SC TOPOG CONS SRL, avem o datorie de 37.000 lei,
reprezentând lucrări neeligibile pentru care au fost întocmite situații de lucrări, dar
întrucât lucrările executate nu corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ, până în
acest moment această factură nu a fost acceptată la plată. Întrucât administratorul firmei a
luat la cunoștință de această situație de puțin timp, lucrarea fiind executată de
subcontractanți, la solicitarea acestuia, a fost constituită o comisie de recepție a lucrărilor
pentru care s-au emis facturi, iar pentru deficiențele constatate de comisie se va acorda un
termen de remediere, apoi factura restantă va fi aprobată la plată, sens în care propune
încheierea unei tranzacții între părți, pentru ca litigiul din instanță să fie stins.
Dl Czintos propune ca pentru satul Calnic să fie construit un bazin de apă separat de
Valea Crișului, iar dl David propune ca în curtea Căminului cultural de la Calnic să fie
nivelat terenul și construit un teren de joacă pentru copii din sat.
Dl primar propune ca în cadrul reabilitării sediului primăriei, arhiva să fie mutată la
subsolul clădirii – spațiu ce a fost recent renovat, urmând ca la etaj să fie reabilitate sălile
pentru a fi folosite ca săli de ședință sau pentru primirea oaspeților care ne vizitează
ocazional. În ceea ce privește Căminul cultural de la Valea Crișului, dl primar informează
că va solicita proiectantului să revizuiască proiectul și devizul general care cuprinde valori
ale lucrării foarte mari și va depune o cerere de finanțare prin Asociația Allutus – valoarea
maximă de finanțare europeană nerambursabilă fiind de 40.000 euro. Totodată reiterează
nevoia ca primăria să contracteze serviciile unui auditor financiar.
Se supune la vot deschis propunerea: 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 trecerea
din domeniul public în domeniul privat al localităţii Valea Crişului a unui teren și vânzarea
directă a acestuia. Dl primar precizează că dl Gafița a solicitat în proprietate terenul
aferent casei pe care a dobândit-o în anul 2001, în suprafață de 466 mp, teren ce aparține
domeniului public al comunei având destinația de drum – conform O.C.P.I Covasna. În
vederea soluționării acestei situații, dna Szanto Emese – evaluator autorizat, la solicitarea
primăriei, a întocmit un raport de evaluare a terenului în cauză, evaluându-l la echivalentul
de 5 euro/mp.
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Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi – cumpărătorul urmând să suporte cheltuielile
vânzării precum și cele ale întabulării terenului.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii locali în anul 2013. Fiecare dintre consilierii locali își stabilesc datele când vor
acorda audiențe cetățenilor comunei. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis
propunerea: 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
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr 66/2012. Dna consilier prezintă adresa Instituției
Prefectului județului Covasna. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea:
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 Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Valea Crișului. Dl
primar prezintă Planul de analiză și acoperire a riscurilor. Nefiind alte discuții, se supune la
vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 43/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi
administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a
Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). Dna consilier informează că în cadrul
ADETCOV, reprezentant al comunei a rămas conform documentelor fostul primar al
comunei. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: 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
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Valea
Crișului și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia. Dl primar precizează că
noul P.U.G. al comunei a fost întocmit însă vor trebui făcute modificări în noile propuneri
de intravilan.
Nefiind alte discuții, 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, solicitarea formulată de
Școala generală din Valea Crișului pentru stabilirea numărului burselor acordate elevilor.
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Totodată, dl primar anunță că a fost demarat de către Consiliul Județean Covasna un
program pentru școli care include activități extrașcolare finanțate atât din bugetul local al
comunei cât și a Consiliului Județean, cofinanțarea din partea Consiliului local fiind de
minim 50% din valoarea proiectului.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,20.

Valea Crişului, la 28 ianuarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÁNTÓ OLIVER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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