ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 4 /2013
Încheiat astăzi, 27 martie 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, dna Focze
Gabriella Ilona fiind absentă. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna
secretar, dna contabil Mate Katalin 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului general al comunei Valea
Crişului pentru anul 2013
3. Adoptarea hotărârii privind instituirea regulilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale
4. Adoptarea hotărârii privind reglementarea utilizării focului deschis și a
fumatului pe teritoriul comunei Valea Crișului
5. Adoptarea hotărârii privind instituirea regulilor si dispozitiilor de apărare
împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al

comunei Valea

Crișului
6. Adoptarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru optimizarea
capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Valea Crișului
7. Adoptarea hotărârii privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Valea Crișului
8. 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 alegerea
președintelui de ședință. Cu unanimitate de voturi este ales dl Asztalos Istvan, care preia
conducerea ședinței.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2013. Dna contabil
prezintă sumele. Dl David se interesează care sunt sumele alocate pentru plata
indemnizațiilor persoanelor cu handicap precum și valoarea cofinanțării pentru proiectul
finanțat din fonduri europene – măsura 322d. Dl Balogh se interesează asupra fondurilor
alocate pentru parc, iar dl primar explică faptul că factura restantă va fi achitată doar după
ce executantul va remedia toate lucrările la acest obiectiv.
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
instituirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi
natura riscurilor locale, dna consilier prezentând anexa la proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
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
reglementarea utilizării focului deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Valea Crișului,
dna consilier prezentând anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
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
instituirea regulilor si dispozitiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul
public și privat al comunei Valea Crișului, dna consilier prezentând anexa la proiectul de
hotărâre supus dezbaterii.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva
incendiilor la nivelul comunei Valea Crișului, dna consilier prezentând anexa la proiectul
de hotărâre supus dezbaterii.
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
reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Valea
Crișului.
Se reorganizează comisiile de specialitate în următoarea componență nominală:
1. Comisia de agricultură
ASZTALOS ISTVÁN – președinte,
BALOGH LAJOS RÓBERT-secretar,
DÁVID FERENC
VARGA OTTILIA-ÉVA
CIUBOTARU ANDREAS
2. Comisia de activităţi economico – financiare
FOCZE GABRIELLA ILONA-președinte,
CZINTOS IOAN-secretar,
KARÁCSONY LÁSZLÓ
DÁVID FERENC
SZÁNTÓ OLIVER
3. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
VANCEA LAJOS-președinte
FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar,
BALOGH LAJOS,
ASZTALOS ISTVÁN,
VARGA OTTILIA ÉVA
4. Comisia de protecţia mediului şi turism
KARÁCSONY LÁSZLÓ-președinte
CZINTOS IOAN-secretar,
FOCZE GABRIELLA ILONA,
DÁVID FERENC
SZÁNTÓ OLIVER
5. Comisia juridică şi de disciplină
CZINTOS IOAN-președinte,
VANCEA LAJOS-secretar,
ILYÉS GYULA
CIUBOTARU ANDREAS
BALOGH LAJOS
6. Comisia de validare
VANCEA LAJOS-președinte
FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar
KARÁCSONY LÁSZLÓ
7. Comisia pentru tineret, cultură și sport
DÁVID FERENC-președinte
FOCZE GABRIELLA ILONA-secretar
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VARGA OTTILIA ÉVA
ILYÉS GYULA
ASZTALOS ISTVÁN
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 cererea depusă de către
dna Toth Eniko prin care solicită anularea restanțelor la plata taxei de pază, motivată fiind
de faptul că locuiește singură și remunerația lunară primită de la locul de muncă. Cnsilierii
locali consider că în comună sunt multe cazuri de familii cu problem sociale și venituri
scăzute și totodată multe persoane care locuiesc singure, motiv pentru care cererea nu
poate fi aprobată.
Dl primar anunță că se va proceda la rezilierea contractului de pază încheiat cu
R.N.P. iar fondul forestier al comunei va fi dat spre administrare unui alt ocol silvic, iar cu
ocazia verificării actelor s-a constatat că Primăria avea o suprafață de peste 15 ha pășune
împădurită pentru care a fost încheiat contract de administrare

și a fost valorificat

material lemnos însă despre aceste operațiuni nu au fost identificate nici un fel de
documente contabile.
Dl Czintos readuce în discuție problema identificării terenurilor retrocedate de
Comisia locală de fond funciar; proprietarii având Titluri de proprietate emise însă
punerea în posesie efectivă nu s-a realizat niciodată.
La finalul ședinței, consilierii locali prezintă rapoartele de activitate pentru anul
2012, iar dl primar prezintă Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu
al comunei Valea Crișului pe anul 2012.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,20.

Valea Crişului, la 27 martie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ASZTALOS ISTVÁN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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