ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3 /2013
Încheiat astăzi, 13 februarie 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 9 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri,
dna Varga Ottilia Eva fiind absentă. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dl
Ciubotaru Andreas, dl Ilyes Gyula, dna secretar și dna consilier Panaite Diana.
Dl Szanto Oliver 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 validarea mandatelor de consilieri locali ai

domnilor Ciubotaru Andreas și Ilyes Gyula
2.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de

interes local pentru anul 2013
3.

Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea HCL nr 58/2012

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
4.

Adoptarea hotărârii privind participarea comunei Valea Crişului la

Programul"Şcoala după şcoală"
5.

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. Dna
consilier aduce la cunoștința consilierilor locali obligația legală a acestora de a prezenta
rapoartele de activitate aferente anului 2012.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind validarea
mandatelor de consilieri locali ai domnilor Ciubotaru Andreas și Ilyes Gyula. Dl Vancea
prezintă avizul favorabil al comisiei de validare a mandatelor celor doi membri ai PD-L.
Dl Ciubotaru și dl Ilyes depun jurământul.

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 acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2013. Dl viceprimar, în
calitate de coordonator al acestor acțiuni, prezintă pe scurt lucrările propuse a se executa
în cursul anul 2013 de către persoanele beneficiare de venitul minim garantat.
Dl czintos propune ca ajutoarele sociale pentru persoanele care nu prestează
activitățile cuprinse în plan să fie suspendate.
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
modificarea și completarea HCL nr 58/2012 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2013
Dl primar prezintă noile cuantumuri ale taxelor și impozitelor deja existente
precum și impozitele nou introduse privind vehiculele înregistrate (anexa nr 2)
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
participarea comunei Valea Crişului la Programul"Şcoala după şcoală" Dl primar
informează că scopul acestui proiect este de a desfășura activități extrașcolare cu elevii din
raza comunei, precizând că valoarea totală a proiectului este de 20.000 lei, din care 10.000
lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local iar pentru suma de 10.000 lei vom solicita
subvenții de la Consiliul Județean Covasna. Având în vedere că este atât angajata Școlii
Kalnoki Ludmilla cât și reprezentanta Consiliului Local în cadrul Consiliului de
administrație, dna Focze a fost invitată să prezinte în ce constă proiectul aprobat în
prealabil de Consiliul de administrație – dna consilier precizează că nu cunoaște
conținutul actului supus aprobării.
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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 că va face demersurile
necesare în vederea întabulării unor immobile din domeniul public și privat al comunei
precum: dispensarul medical uman, căminele cultural, școala din satul Calnic. Propune ca
cele aproximativ 2 ha de teren pe care sunt illegal construite casele etnicilor romi să fie
întabulate, parcelate și apoi concesionate către deținătorii imobilelor, de altfel fiind
necesară întabularea tuturor imobilelor din proprietatea privată sau publică a comunei.
Față de aceste propuneri, membrii consiliului local, în unanimitate, acordă avizul de
principiu pentru demarearea procedurilor. Dl primar informează că suntem interesați
totodată de accesarea unor fonduri europene POSDRU în vederea desfășurării unor
cursuri de calificare a locuitorilor comunei, având în vedere numărul mic de locuitori care
au o calificare sau un loc de muncă.
Dl Balogh readuce în discuție problema fosei septice din satul Calnic neacoperită,
focar de infecție în zonă, precizând că nu a făcut nici un fel de sesizare până în acest
moment. Dl primar precizează că va trimite personal din cadrul Primăriei care să constate
cele sesizate și să ia măsurile care se impun.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,20.

Valea Crişului, la 13 februarie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÁNTÓ OLIVER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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