ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5 /2013
Încheiat astăzi, 18 aprilie 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 aprobarea execuției bugetului general de venituri

și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2013
2.

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 I al anului 2013. Dna contabil prezintă sumele.
Nefiind întrebări sau alte discuții pe marginea acestui subiect, se supune la vot
deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Diverse.
Dl primar informează că romii din comunitate nu vor să achite TEGA, apoi se trece
la dezbaterea avizării proiectului ”Refacerea zonelor afectate de inundații” fiind invitat și

dl consilier Zsilagyi Zsolt care explică felul în care vor fi solicitate avizele necesare emiterii
autorizației de construire, problemele care au apărut la documentațiile întocmite de
proiectant; dl primar completând că deja a fost semnat contractual de execu ție de lucrări
cu SC VALDEK SRL.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,20.

Valea Crişului, la 18 aprilie 2013
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