ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 11 /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 6 consilieri, dl Szanto

Oliver, dl Karacsony Laszlo, dl Vancea Lajos și dl Birtalan Gyula fiind absen ți. 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 primar dă citire ordinei de zi a ședin ței:

1. Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2014
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 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 modificarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2014. Dl primar informează consilierii locali că în cadrul Compartimentului
agricol și cadastru agricol își desfășura activitatea un singur funcționar public (referent)
care prin adresa nr 4295/29.07.2014 a solicitat încetarea raporturilor de serviciu în

vederea pensionării, constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu intervenind de
la data de 8 august 2014, astfel că este necesară suplimentarea cu o func ție de natură

contractuală în cadrul acestui compartiment – respectiv de consilier, grad I, func ție pentru
care va fi organizat concurs în cel mai scurt timp.

Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate iar dl primar propune
alocarea sumei de 2.500 lei pentru reabilitarea clopotniței Parohiei Unitariene din satul
Calnic precum și alocarea unor fonduri suplimentare pentru repararea drumurilor
comunale afectate de precipitațiile din ultima perioadă.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Consilierii locali se interesează dacă, urmare a reabilitării unei păr ți din DJ
121A, locuitorii ar trebui să facă podețe din beton la intrarea în gospodării, iar dl primar
este de părere că deocamdată ar trebui realizate podețe din lemn care să asigure accesul,
întrucât au fost demarate activități de accesare de fonduri pentru canalizare.

Dl David reiterează problema becurilor arse de pe stâlpii de iluminat public din

comună, iar dl primar informează că problema a fost deja discutată cu o firmă de profil
care se va ocupa de acest aspect.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 07 august 2014
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