ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 15 /2014

Încheiat astăzi, 27 noiembrie 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 10 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 prezen ți la ședin ța

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

1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2015
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2015
4. Adoptarea hotărârii privind stabilirea locurilor în care contravenienţii- persoane
fizice- a căror amezi sunt înlocuite cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii îşi vor presta activitatea pe raza comunei Valea Crișului, judeţul Covasna
5. Adoptarea hotărârii privind modificarea termenului de plată a redevenței prevăzut
de art.4 alin (2) din HCL nr 13/2014 privind aprobarea concesionării unor parcele de
teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului
6. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014
7. 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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2015. Dna secretar prezintă planul supus aprobării precum și adresa ANFP
prin care ni se aduce la cunoștință faptul că nu sunt observații.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2015. Dl primar precizează că propune ca nivelul impozitelor pentru anul 2015 să fie
același aferent anului 2014, scopul fiind achitarea acestora de către contribuabilii care în

comună au un nivel de trai foarte scăzut. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2015. Dl primar prezintă acțiunile și activitățile propuse a fi prestate în cursul

anului 2015 de către beneficiarii de venit minim garantat, responsabil de ducerea la
îndeplinire a acestor activități fiind dl viceprimar.

Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se

aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind stabilirea locurilor în care contravenienţii- persoane
fizice- a căror amezi sunt înlocuite cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii îşi vor presta activitatea pe raza comunei Valea Crișului, judeţul Covasna. Dl

primar precizează că vom lua măsuri în vederea solicitării către instan țele de judecată a
unor hotărâri de înlocuire a amenzilor persoanelor fizice cu sanc țiunea prestării unor

activități în folosul comunității, respectiv: lucrări de întreţinere zona cimitirelor din satele
Valea Crişului şi Calnic și întreţinerea şanţurilor de scurgere a apei de raza comunei Valea

Crişului, această măsură fiind necesară întrucât, veniturile neîncasate din amenzi cumulat
sunt în cuantum de aproximativ 1 miliard de lei vechi. Se supune la vot deschis: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind modificarea termenului de plată a redevenței prevăzut

de art.4 alin (2) din HCL nr 13/2014 privind aprobarea concesionării unor parcele de
teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului. Dna contabil

precizează că inițial prin HCL nr 13/2014 au fost propuse termenele scadente de plată a

redevenței în două tranșe anuale egale respectiv 31 august și 28 februarie pentru anul în
curs, acest demers având repercursiuni asupra modului de elaborare a proiectului de buget
anual, propunând modificarea termenelor la 15 iunie și 15 decembrie pentru anul în curs.

Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se

aprobă cu unanimitate de voturi.
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Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate, respectiv suma de
75.288,88 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru plata restului

de achitat în Dosarul de executare nr 201/E/2013 și a Contractului de lucrări nr
3953/2011.

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 aduce la cunoștința consilierilor locali că autoutilitara Dacia a

fost livrată, prezentând în continuare amenajamentul silvic întocmit pentru terenurile

forestiere – proprietatea comunei Valea Crișului, comunicând că din totalul de material
lemnos exploatatat a rezultat o cantitate de 17 mc lăturoaie, cca 25 mc cherestea și cca 14

mc lemn de foc rășinoase și gorun, urmând ca în ședin țele următoare să se stabilească
modul de utilizare a cherestelei.

Dl primar informează Consiliul Local că avem mai multe procese pe rolul
instanțelor judecătorești din județ, după cum urmează: cauza penală care îl prive ște pe
Ilyes Janos în care Comuna este parte civilă, dosarele civile împotriva fostei conduceri

pornite în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului local, consilierii locali fiind în
unanimitate de acord cu încheierea de contracte de asistență juridică.

Consilierii locali consideră că Primăria ar trebui să solicite Parohiei Reformate de la

Calnic să pună la dispoziția Comunei, cu titlu gratuit, a unui teren în suprafa ță de 500 mp

pentru construirea unei case mortuare. Dl primar precizează că vom face demersurile
necesare în cel mai scurt timp și anunță că a fost încheiat protocol de predare-primire între
Ministerul Economiei și Comunele Valea Crișului și Arcuș pentru predarea terenurile
aferente carierei de lignit.

Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25

Valea Crişului, la 27 noiembrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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