ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 2 /2014
Încheiat astăzi, 20 februarie 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl
Ciubotaru Andreas, dl Vancea Lajos și dl Birtalan Gyula fiind absen ți. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil Mate Katalin.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Ilyes Gyula dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2014
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea concesionării unor parcele de teren,
persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului.
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.
1.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2014. Dna contabil informează că au fost allocate fonduri suplimentare
pentru achitarea restanței la lucrările de extindere și modernizare a rețelei de alimentare cu
apă din satul Valea Crișului. Nefiind alte discuții se supune la vot deschis: cine este pentru,
cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
2.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes

local pentru anul 2014. Dl primar prezintă principalele activități propuse a fi efectuate de

persoanele beneficiare de venit minim garantat, potrivit dispozițiilor Legii nr 416/2001.
Nefiind alte discuții se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
3.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea concesionării unor parcele de teren,

persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului. Dl primar informează că
terenurile propuse spre concesiune sunt situate în zona cunoscută sub denumirea de Danka
Pista, în această zonă fiind edificate construcții pentru locuit de către persoane cu venituri
foarte reduse, fiind întocmite pentru fiecare familie anchete sociale.
Dl Czintos Ioan este de părere că ar trebui inițiat un astfel de proiect și pentru
persoanele care se află în aceeași situație în satul Calnic. În ceea ce privește valoarea
redevenței, consilierii locali consideră că nivelul acesteia este foarte scăzut, aprobând cu
unanimitate de voturi stabilirea redevenței la suma de 0,1 lei/mp/lună, luând în
considerare și faptul că vor trebui realizate și alte investiții în zonă (reabilitarea căilor de
acces din zonă).
Sunt supuse la vot deschis condițiile de concesiune a terenurilor, respectiv:
-

lista nominală cu persoanele fizice aflate în situații speciale cărora li se

concesionează fără licitație publică
-

scopul exclusiv este asigurarea condițiilor de locuit, fiind interzise orice acte de

dispoziție asupra acestora (vânzare, închiriere, subînchiriere, donație, etc.), sub sancțiunea
încetării de drept a concesiunii și evacuarea concesionarului.
-

Durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul

autorității locale
-

Redevența pentru terenurile concesionate, se stabilește la 0,1 lei/lună/mp (1,2

lei/mp/an)
-

Plata redevenței se face în numerar la Primăria Comunei Valea Cri șului –

Compartimentul de contabilitate, impozite și taxe - în două tranșe anuale egale: 31 august și
28 februarie pentru anul în curs.
-

Neplata redevenței în termen de 30 de zile de la data scaden ței stabilite

potrivit alin (2) se sancționează cu încetarea de drept a contractului și evacuarea
concesionarului fără nici o altă formalitate prealabilă.
-

De la data încheierii contractelor, concesionarii devin plătitori de taxe și

impozite locale.
-

Împuternicește Primarul Comunei Valea Crișului să încheie contractele de
2

concesiune în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre; cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar propune achiziționarea unui număr de 6 camere de supraveghere
(4 pentru satul Valea Crișului și 2 pentru satul Calnic) în vederea asigurării unei
supravegheri eficiente a locurilor în care sunt înregistrate cele mai multe probleme privind
asigurarea ordinei și a liniștii publice. Pe de altă parte, achiziționarea acestor sisteme de
supraveghere implică reducerea costurilor cu asigurarea pazei de la 4600 lei/lunar cât se
achită în prezent la cca 1300 lei/lună – costul camerelor de supraveghere. Consilierii locali
aprobă cu unanimitate de voturi achiziția acestor dispozitive, considerând a fi oportună și
eficientă soluția propusă.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.

Valea Crişului, la 20 februarie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYÉS GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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