ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 16 /2014

Încheiat astăzi, 10 decembrie 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 9, dl Kecskes

Jozsef fiind absent. 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 alegerea președintelui de ședință
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 alegerea președintelui de ședință. Este propus dl Karácsony
László. Se supune la vot deschis: 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 suma de 147 mii lei, din care 25 mii lei pentru salariile
din învățământ, 117 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătore ști și 5 mii lei pentru

plata salariilor asistenților personali. În continuare dl primar solicită consilierilor locali

acordul pentru demararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de furnizare și montare

profile PVC și geam termopan la Căminul Cultural din satul Valea Cri șului și la sediul

Primăriei, precizând că la Căminul Cultural au fost montate un număr de 4 ferestre din
totalul de 14 bucăți, respectiv ușa principală de acces, din totalul de 5 uși existente. Nefiind
alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține –
se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse. Dl primar prezintă solicitarea formulată de conducerea Școlii Gimnaziale

Kalnoky Ludmilla în vederea achiziționării unor materiale necesare bunei func ționări a
instituției. Dna secretar precizează că reprezentantul instituției nu solicită fonduri ci doar

acordul privind achiziționarea unor materiale din fondurile alocate deja de către Consiliul
Local, această atribuție fiind exclusiv în sarcina Consiliului de Administra ție al școlii din
care fac parte atât primarul comunei cât și dl Vancea Lajos ca reprezentant al Consiliului

Local. Dl Vancea Lajos precizează că nu a avut la cuno știn ță de aceste aspecte, nefiind

convocați în vederea discutării acestor probleme. Dl Czintos precizează că membrii

Consiliului Local alocând deja integral sumele solicitate, nu mai are atribu ții în ceea ce
privește modul de achiziționare a materialelor, această sarcină revenind exclusiv

conducerii școlii. În continuare, dl Zsigmond Sandor prezintă două proiecte elaborate de
Asociația Kálnoky Ludmilla, solicitând asigurarea cofinanțării acestor proiecte din fonduri
de la bugetul local, după cum urmează:

-

Pentru proiectul ”Pe urmele Wass Albert în Ținutul Secuiesc” – 1.000 lei

-

Cheltuieli administrative – 300 lei

-

Pentru proiectul ”Din idei să realizezi o comunitate” – 1.200 lei

Consilierii locali sunt în unanimitate de acord cu aceste inițiative, solicitând ca la

următoarea ședință ordinară să fie întocmit un proiect de hotărâre pentru a fi supus
dezbaterii.

Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,25

Valea Crişului, la 10 decembrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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