ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 4 /2014
Încheiat astăzi, 25 martie 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 10 consilieri, dl
Vancea Lajos fiind absent. 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 Czintos Ioan dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014
2. 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 adduce la cunoștința consilierilor locali sumele propuse
a fi rectificate. Dl primar precizează că pentru lucrările executate la școală a fost deja
achitată suma de 218.000 lei, urmând a fi virată în cel mai scurt timp și suma de 89.000 lei.
În ceea ce privește continuarea lucrărilor la acest obiectiv, precizează că au fost făcute
demersuri în vederea accesării de fonduri europene alocate în această perioadă pentru
lucrările începute și nefinalizate, însă din cauza suspiciunii de deturnare de fonduri –
reiterată în Raportul de audit al Curții de Conturi – Comuna Valea Crișului nu este eligibilă
la accesarea acestor fonduri.
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 propune efectuarea unei expertize tehnice și economice la lucrarea
executată la școală, lucrări pentru care - până în acest moment – a fost cheltuită suma de 10
miliarde lei și va mai fi necesară alocarea unor fonduri suplimentare întrucât atât școala cât
și grădinița se află într-o avansată stare de degradare. Consilierii locali sunt de acord cu
această propunere în unanimitate.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25.

Valea Crişului, la 15 aprilie 2014
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