ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 12 /2014
Încheiat astăzi, 10 septembrie 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 toți cei 9 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil Máté Katalin.

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 alegerea președintelui de ședință

2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014
3. Adoptarea hotărârii privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Birtalan Gyula
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea utilizării excedentului anilor preceden ți,

pentru finanțarea secțiunii cheltuielilor de dezvoltare al bugetului local al comunei Valea
Crișului pe anul 2014
5. 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 alegerea președintelui de ședință. Este propusă dna

Varga Ottilia Eva, apoi se supune la vot deschis propunerea: 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, respectiv 22.000 lei
pentru învățământ pentru plata titlurilor executorii din hotărârile judecătore ști.

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 încetarea de drept a mandatului de consilier local al

domnului Birtalan Gyula. Dl primar informează că dl Birtalan nu a mai participat la
ședințele Consiliului local din luna mai a acestui an.

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 aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți,
pentru finanțarea secțiunii cheltuielilor de dezvoltare al bugetului local al comunei Valea

Crișului pe anul 2014. Dl primar informează că prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Valea Crișului nr 8/2014 privind aprobarea bugetului general al comunei Valea
Crişului pentru anul 2014, a fost aprobată alocarea sumei de 67.500 lei pentru

achiziționarea unei autoutilitare, propunând aprobarea utilizării excedentului anilor
precedenți în sumă totală de 85.220 lei din pentru finanțarea secțiunii cheltuielilor de
dezvoltare al bugetului local al comunei Valea Crișului, pe anul 2014, după cum urmează:
-

67.500 lei pentru achiziționarea unei autoutilitare, prezentând oferta

comunicată de Grupul Renault respectiv 17.720 lei pentru plata serviciilor de elaborare a

Planului Urbanistic General al comunei Valea Crișului. Consilierii locali consideră
oportună achiziționarea unei autoutilitare Dacia Duster Laureate 1,5 dCI 110CP 4X2 VUstandard, precum și alocarea lunară a unei cantități de 170 l combustibil.

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 primar prezintă adresa Școlii Generale ”Kalnoky Ludmilla” prin care se
solicită numirea a 2 consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administra ție.

Consilierii locali decid ca dl Vancea Lajos și dl Karacsony Laszlo să reprezinte Consiliul

Local în cadrul Consiliului de administrație al Școlii Generale ”Kalnoky Ludmilla”. O altă
problemă reiterată este cea a construirii unei case mortuară la Calnic, dl Czintos
considerând că ar trebui edificat un imobil cu o suprafață mult redusă fa ță de cea

proiectată, altfel că s-a decis refacerea studiului de fezabilitate deja întocmit și identificarea
unei suprafețe de teren în zona fostului C.A.P. din Calnic pentru realizarea acestui proiect.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 10 septembrie 2014
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