ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 17 /2014

Încheiat astăzi, 18 decembrie 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 8, dl Kecskés

József și dl Dávid Ferenc fiind absenți. 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 reorganizarea Comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului local al comunei Valea Crişului
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei

Valea Crișului a unor proiecte derulate de Asociația ”Kálnoky Ludmilla”

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

pe anul 2014
4. 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 reorganizarea Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Valea Crişului. Consilierii locali propun reorganizarea
comisiilor de specialitate, după cum urmează:
1. Comisia de agricultură
Téglás János – președinte,

Balogh Lajos Róbert-secretar,
Dávid Ferenc
Varga Ottilia-Eva
Kecskés József
2. Comisia de activităţi economico – financiare
Téglás János -președinte,
Czintos Ioan-secretar,
Karácsony László
Dávid Ferenc
Ilyés Gyula
3. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
Vancea Lajos-președinte
Varga Ottilia Eva-secretar,
Balogh Lajos,
Kecskés József,
Téglás János
4. Comisia de protecţia mediului şi turism
Karácsony László-președinte
Czintos Ioan-secretar,
Kecskés József
Dávid Ferenc
Szántó Oliver
5. Comisia juridică şi de disciplină
Czintos Ioan-președinte,
Vancea Lajos-secretar,
Ilyés Gyula
Kecskés József
Balogh Lajos
6. Comisia de validare
Vancea Lajos-președinte
Kecskés József-secretar
Karácsony László
7. Comisia pentru tineret, cultură și sport
Dávid Ferenc-președinte
Téglás János -secretar
Varga Ottilia Eva
Ilyés Gyula
Balogh Lajos Róbert
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei

Valea Crișului a unor proiecte derulate de Asociația ”K álnoky Ludmilla” . Dl primar
reamintește consilierilor locali că în cadrul ședinței extraordinare din data de 10 decembrie
s-a discutat despre această solicitare, prezentând proiectele depuse pentru cofinan țare,
propuse a fi achitate sumele până la data de 31 decembrie 2014:
-

Pentru proiectul ”Pe urmele lui Wass Albert în Ținutul Secuiesc” – 1.000 lei
Pentru proiectul ”Din idei să realizezi o comunitate” – 1.200 lei
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-

Cheltuieli administrative – 300 lei

În continuare, sunt prezentate condițiile de acordare a cofinan țării, respectiv

prezentarea până la data de 30 noiembrie 2015, de către Asociația ”K álnoky Ludmilla”
copia actelor justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, bonuri,

extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată, pentru fiecare dintre proiectele cofinanțate

din bugetul local al comunei Valea Crișului, în caz contrar Asociația ”K álnoky Ludmilla” va
returna integral bugetului local al comunei Valea Crișului, suma primită.

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. 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. Dna secretar prezintă Raportul de control privind constatările și concluziile

rezultate în urma activității de îndrumare, verificare și control efectuate la sediul Primăriei
în data de 03.10.2014 de către reprezentanții Instituției Prefectului județul Covasna.

Dl Czintos solicită rezolvarea unor probleme ale locuitorilor din satul Calnic, după

cum urmează:
-

Amplasarea unui bec la iluminatul public în imediata vecinătate a casei dnei
Erdely Julianna

-

Înlocuirea la primăvară a tubului de scurgere din fața casei domnului Balasz
Ferenc

-

Dispunerea măsurilor necesare în vederea deblocării drumului de acces aflat
între proprietățile domnilor Balasz Ferenc și Sonka Ferenc, drum care în prezent
este blocat de către dl Sonka Ferenc

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

Valea Crişului, la 18 decembrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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