ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 10 /2014
Încheiat astăzi, 16 iulie 2014, 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl Kecskes

Jozsef și dl Birtalan Gyula fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor,
dna secretar, dna contabil Máté Katalin și dna consilier a primarului..

Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezenți la ședința

Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Vancea Lajos dă citire ordinei de zi a
ședinței:

1. Adoptarea hotărârii privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2014
3. Diverse
Dna secretar 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.
Adoptarea hotărârii privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații. Dl primar
prezintă solicitarea formulată de Fundația Diakonia prin care solicită asigurarea cu titlu
gratuit a unor spații corespunzătoare desfășurării unor activități educaționale și de
consiliere a copiilor din familii în dificultate aflați în situații de risc social precizând că
fondurile necesare realizării acestor activități vor fi finan țate de către Stepish Foundation,
Diakonie Austria în baza unui contract de finanțare încheiat în luna iunie 2014
Se supune la vot deschis propunerea de atribuire atribuirea în folosinţă gratuită,
Fundației Creștine Diakonia- instituție cu caracter umanitar, fără scop lucrativ,
nonguvernamentală - în perioada 01.09.2014 – 30.09.2016, a unor spaţii în suprafață
totală de 21,7 mp (vestiarele F.1 și F.2) din imobilul denumit Sală de sport școlară, cu
posibilitatea prelungirii acestei perioade și în condițiile propuse prin proiectul de hotărâre

prezentat: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2014. Dna contabil prezintă
sumele. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Vancea întreabă care este stadiul depunerii proiectelor existente la Primărie
iar dl primar informează că a fost demarată procedura de reactualizare a acestora, urmând
a fi depuse la ministerele de resort. Consilierii locali solicită luarea unor măsuri pentru
înlocuirea becurilor arse din sistemul de iluminat public din Calnic și din Valea Cri șului,
precum și schimbarea – în limita posibilităților financiare – a unui pode ț din satul Calnic.

Dl Balogh solicită luarea măsurilor necesare în vederea reamplasării tubului care asigura
scurgerea apelor de pe terenurile populației din satul Calnic, tub ce a fost scos pe motiv că
ar fi înfundat și nu mai prezintă importanță.

Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 16 iulie 2014
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