ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 9 /2013
Încheiat astăzi, 1 august 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, dl Vancea
Lajos fiind absent. 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 prezen ți la
ședința Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dna Varga Ottilia dă citire ordinei
de zi a ședinței:
1.

Adoptarea

hotărârii

privind

aprobarea

contractului

de

finanţare

nerambursabilă încheiat cu APDRP si toate actele aditionale, inclusiv bugetul indicativ şi
declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată
2.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului

”Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din comuna Valea Crişului, judeţul
Covasna.”
3.

Adoptarea hotărârii privind reorganizarea Comisiilor de specialitate

din

cadrul Consiliului local al comunei Valea Crişului
4.

Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi

numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2013
5.

Adoptarea hotărârii privind încetarea contractelor de concesiune având ca

obiect spațiile din imobilul denumit „Cabinet medical şi farmacie comuna Valea Crişului”
6.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2013

7.

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
contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu APDRP si toate actele aditionale,
inclusiv bugetul indicativ şi declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată. Dl
primar prezintă contractual inițial de finanțare nr C322D011171500002/03.05.2012
încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Națională – România și
actele adiționale încheiate, bugetul indicativ al proiectului fiind după cum urmează:
-

Valoarea totală: 3.921.280 lei

-

Valoarea eligibilă: 3.082.194 lei

-

Valoarea neeligibilă: 839.086 lei – reprezentând cota de TVA pentru care va

trebui să accesăm un împrumut bancar, întrucât nu dispunem de această sumă.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului ”Refacerea zonelor afectate de inundaţii
în 2010 din comuna Valea Crişului, judeţul Covasna.” Nefiind alte discu ții pe marginea
acestui subiect, sumele fiind prezentate, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare, se trece la reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local, după cum urmează:
1. Comisia de agricultură
BIRTALAN GYULA – președinte,
BALOGH LAJOS RÓBERT-secretar,
DÁVID FERENC
VARGA OTTILIA-ÉVA
CIUBOTARU ANDREAS
2. Comisia de activităţi economico – financiare
KECSKÉS JÓZSEF-președinte,
CZINTOS IOAN-secretar,
KARÁCSONY LÁSZLÓ
DÁVID FERENC
SZÁNTÓ OLIVER
3. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
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VANCEA LAJOS-președinte
VARGA OTTILIA ÉVA-secretar,
BALOGH LAJOS,
KECSKÉS JÓZSEF,
BIRTALAN GYULA
4. Comisia de protecţia mediului şi turism
KARÁCSONY LÁSZLÓ-președinte
CZINTOS IOAN-secretar,
BIRTALAN GYULA,
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
KECSKÉS JÓZSEF-secretar
KARÁCSONY LÁSZLÓ
7. Comisia pentru tineret, cultură și sport
DÁVID FERENC-președinte
CIUBOTARU ANDREAS-secretar
VARGA OTTILIA ÉVA
ILYÉS GYULA
BALOGH LAJOS RÓBERT
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următoarul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2013. Dna consilier prezintă
avizul ANFP nr 28270/24.07.2013, acordat în baza și în executarea dispozițiilor O.U.G. nr
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
prezentând modificările intervenite precum și anexele, precizând că au fost reduse
următoarele posturi:
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1. În cadrul Compartimentului agricol şi cadastrul agricol – se propune reducerea
unui post inspector, grad profesional superior – funcționar public de execu ție
2. În cadrul Biroului de autoritate tutelară şi asistenţă socială - se propune reducerea
unui post referent, grad profesional superior – funcționar public de execu ție și a unui post
de asistent personal
3. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se propune a se transforma în
Compartimentul pentru Situații de Urgență și reducerea postului de mecanic utilaj
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următoarul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
încetarea contractelor de concesiune având ca obiect spațiile din imobilul denumit
„Cabinet medical şi farmacie comuna Valea Crişului”. Dl primar prezintă adresa formulată
de către Dr Keseru Arpad Csaba – medic stomatolog şi reprezentantul farmaciei SC
Farmacia Aeskulap SRL prin care au solicitat rezilierea contractelor de concesiune cu
Comuna Valea Crișului cu acordul părților, întrucât valoarea de impozitare a clădirii,
respectiv cuantumul impozitului datorat nu a fost inițial comunicat, aflându-se în
imposibilitatea achitării acestor sume, precizând că valoarea de inventar a clădirii fiind
foarte mare, impozitul calculat s-a ridicat la peste 4.000 lei/an pentru cabinetul de
stomatologie. În ceea ce privește Cabinetul Medical Medicină Generală Dr. Szabo
Magdolna, precizăm că deși au fost transmise succesiv somații pentru plata obliga țiilor cei revin conform prevederilor contractuale, sunt înregistrate în continuare restan țe de plată,
dna doctor refuzând sistematic să achite sumele restante.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următoarul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2013. Dl David apreciază
activitatea firmei care a realizat gardul de la Căminul Cultural de la Calnic, precizând că
arată foarte bine acum și se interesează dacă a fost achitată această lucrare. Dna contabil
prezintă sumele supuse rectificării. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar propune realizarea următoarelor lucrări:
1.

Realizarea unui dren transversal în zona parcului central întrucât la

proiectarea acestuia, nu s-a avut în vedere că apa rezultată din precipita ții nu are nici o
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posibilitate de scurgere, formându-se astfel acumulări importante de apă care, în scurt
timp vor duce la deteriorarea spațiului verde și face ca accesul persoanelor în această zonă
să fie practic imposibil.
2.

Realizarea unui gard de protecție în jurul parcului pentru a nu permite

accesul animalelor în spațiul verde
3.

Amplasarea de pișcoturi pe trotuarele construite cu pietriș din zona parcului

central, pentru a se putea utilize, populația evitând la acest moment să meargă pe aceste
trotuare, tocmai din cauza pietrișului, preferând zona carosabilă.
4.

Repararea iluminatului public din satul Calnic.

Față de aceste propuneri, consilierii locali își manifestă acordul cu unanimitate de
voturi.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.

Valea Crişului, la 1 august 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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