ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 3 /2014
Încheiat astăzi, 25 martie 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 Kecskes Jozsef și dl Birtalan Gyula fiind absen ți. Din oficiu participă dl primar
Kisgyörgy Sándor, dna secretar, dna consilier a primarului 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea HCL nr 54/2013 privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Hală pentru
prelucrare material lemnos”comuna Valea Crișului, sat Calnic, beneficiar: S.C. K&M
IMPORT-EXPORT SRL Calnic
4.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pe anul 2014
5. 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 alegerea președintelui de ședință, fiind propus dl

Czintos Ioan. 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 modificarea HCL nr 54/2013 privind aprobarea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. Dl primar prezintă modificările supuse
aprobării, respectiv majorarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice - taxă
aplicată comercianților ambulanți- de la 20 lei la 50 lei. În situația organizării

evenimentelor de către Primărie, având în vedere că fiecare agent economic ocupă diferite
suprafețe de teren, propunem stabilirea sumei de 5 lei/mp/zi. 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 Planului Urbanistic Zonal ”Hală pentru

prelucrare material lemnos”comuna Valea Crișului, sat Calnic, beneficiar: S.C. K&M
IMPORT-EXPORT SRL Calnic. Dl primar prezintă proiectul de hotărâre apoi, nefiind alte
discuții se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține – se
aprobă cu unanimitate de voturi.
4.

Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2014. Dna contabil informează că a fost înregistrat un excedent în valoare
de 4,5 lei în bugetul Școlii Kalnoky Ludmilla, sumă ce trebuie preluată la bugetul local;
ANAF precizând că denumirea aceastei operațiuni ar trebui înlocuită de la ”rectificare de
buget” la preluarea excedentului rezultat din executia bugetului institutiilor
publice subordonate, la bugetul local. 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 Czintos și dl David aduc la cunoștința consilierilor locali nemulțumirea
unor localnici în ceea ce privește modul de eliberare al adeverin țelor pentru APIA. Dna
secretar informează că dna referent – persoana responsabilă cu întocmirea și eliberarea
acestor adeverințe, este în concediu medical din data de 6 martie până în prezent nefiind
predate nici un fel de documente. În lipsă de personal, de eliberarea acestor adeverin țe, s-a
ocupat consilierul primarului și secretarul comunei. Dat fiind faptul că în anul precedent au
fost înregistrate o serie de probleme privind modul de înregistrare a proprietă ților
locuitorilor din comună, cu ocazia eliberării adeverințelor – au fost verificate integral toate
înscrierile din Registrul agricol comunal, constatându-se că au fost făcute înscrieri cu
încălcarea actelor normative în vigoare. În vederea clarificării situației, au fost solicitate
documente suplimentare din care să reiasă modul de dobândire a dreptului de proprietate
sau de posesie a terenurilor pentru care au fost depuse declara ții – opera țiune ce, în mod
evident i-a nemulțumit pe unii locuitori.
Nefiind alte probleme, primarul comunei Valea Crișului prezintă raportul privind
starea economică, socială și de mediu a Comunei Valea Crișului iar consilierii locali prezintă
rapoartele de activitate pentru anul 2013, şedinţa încheiendu-se la ora 10,25.
Valea Crişului, la 25 martie 2014
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