ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 7 /2013
Încheiat astăzi, 23 mai 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 9 consilieri, dna Focze
Gabriella Ilona și dl Czintos Ioan fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy
Sándor, dna secretar și dna consilier Panaite Diana.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la
ședința Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Asztalos Istvan dă citire ordinei
de zi a ședinței:
1.

Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință

2.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului local al comunei Valea

Crișului pe anul 2013
3.

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. Este propusă dna Varga Ottilia Eva pentru a conduce ședin țele
Consiliului Local al comunei pentru următoarele 3 luni.
Nefiind 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.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
rectificarea bugetului local al comunei Valea Crișului pe anul 2013. Dna contabil prezintă

sumele propuse a fi rectificate, evidențiind sumele acordate Comunei de diverși agen ți
economici cu titlul de sponsorizare pentru desfășurarea Zilei Comunei Valea Cri șului.

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 solicită opinia consilierilor locali privind alocarea sumei de 1000
lei pentru participarea Comunei Valea Crișului la concursul Szekely Varta – consilierii
locali consideră în unanimitate că nu se justifică o asemenea cheltuială.
Dl David propune ca în colaborare cu comuna Bodoc să se realizeze o cale de acces
dintre Calnic și această comună dat fiind faptul că se reabilitează drumul spre Zălan.
Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali, că în urma măsurătorilor
topografice efectuate la Școala Generală Kalnoky Ludmilla, a reieșit că din cei 11.731 mp
înscriși în Cartea Funciară, în realitate sunt doar 11.045 mp, diferen ța fiind de 686 mp.
Consilierii locali, în unanimitate sunt de acord cu renunțarea la cei 686 mp teren pentru a
putea fi întabulat și înscris terenul la O.C.P.I. Covasna.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,00.

Valea Crişului, la 20 iunie 2013
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