ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 14 /2014

Încheiat astăzi, 30 octombrie 2014, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 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 7, dl Balogh
Lajos, dl Karacsony Laszlo și dl David Ferenc fiind absen ți. Din oficiu participă dl primar
Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil Máté Katalin.

Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședin ța

Consiliului Local al comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:

1. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pe anul 2014
2. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate, respectiv 31.000 lei
pentru plata cheltuielilor de executare și a penalităților de întârziere pentru proiectul de
alimentare cu apă a localității Valea Crișului executat de SC GAS SYSTEMS SRL, 11.000 lei

pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap și 58.000 lei pentru plata
drepturilor salariale și a titlurilor executorii ale cadrelor didactice.

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 precizează că deși în ziarul Haromszek s-a anun țat că Valea

Crișului a primit suma de 240.000 lei din fondul de rezervă bugetară, până la acest
moment nu am nicio sumă de bani.

Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,25
Valea Crişului, la 30 octombrie 2014
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