ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5 /2014
Încheiat astăzi, 30 aprilie 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 9 consilieri, dl Birtalan
Gyula și dl Kecskes Jozsef fiind abseți. 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 aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2014
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea HCL nr 59/2011 privind
însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului,
judeţul Covasna
3. Adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Comunei Valea Crișului în
AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI pentru aprobarea Contractului
de delegare nr. 4 din 2009, a caietelor de sarcini şi regulamentelor anexe, în urma
modificării acestora datorată aderării oraşului Baraolt respectiv a modificării unor tarife
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului
de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul
2014
6. 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.

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Încetarea de drept a
mandatului de consilier local

al domnului CIUBOTARU ANDREAS. Se supune la vot

deschis propunerea de suplimentare a ordinei de zi: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2014. Dna contabil prezintă
sumele. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea HCL nr 59/2011 privind
însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului,
judeţul Covasna. Dl primar informează că au fost reevaluate bunurile din domeniul public al
comunei Valea Crișului și întabulate o serie de imobile, propunând trecerea din domeniul
privat în cel public al căminelor culturale și din domeniul public în domeniul privat al
comunei a următoarelor bunuri: cișmelele publice, indicatoarele de circulație, fondul de
carte, bunurile aflate pe teritoriul administrativ al comunei Ghidfalău. Nefiind alte discu ții,
se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
3. Adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Comunei Valea Crișului în
AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI pentru aprobarea Contractului
de delegare nr. 4 din 2009, a caietelor de sarcini şi regulamentelor anexe, în urma
modificării acestora datorată aderării oraşului Baraolt respectiv a modificării unor tarife.
Consilierii locali analizează anexele supuse aprobării și nefiind alte discuții, se supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de
voturi.
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-SEPSI. Consilierii locali analizează anexele
supuse aprobării și nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului
de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul
2014. Dna secretar prezintă adresa Instituției Prefectului județului Covasna nr
4997/09.04.2014, iar dl primar propune înființarea următoarelor posturi:
-

În cadrul Compartimentului de autofinanțare – suplimentarea cu un post de
muncitor calificat – treapta I – clasa 15
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În cadrul Compartimentului pentru situații de urgență – muncitor calificat (mecanic
utilaj) – clasa 36. Se supune la vot deschis propunerea de suplimentare a ordinei de zi: cine
este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Încetarea de drept a mandatului de consilier local

al domnului CIUBOTARU

ANDREAS. Dna secretar aduce la cunoștință demisia depusă de către dl Ciubotaru Andreas
- consilier local ales pe lista ales pe lista Alianței Civice pentru Comunitate, membru PD-L la
alegerile locale din data de 10 iunie 2012, înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului
sub nr 2862/24.04.2014. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine
se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Czintos aduce la cunoștința primarului problema capătului de pod construit
recent care nu are acostament, în zonă înregistrându-se astfel riscul unor accidente rutiere,
precum și faptul că în fața casei d-lui Teglas Janos ar trebui adâncit șantul și
redimensionată calea de acces care în prezent este îngustă. O altă problemă identificată de
către consilierii locali, pentru care locuitorii din satul Calnic sunt nemulțumi ți, este cea a
foselor septice de la nr 58 (Teglas Arpad) și din fața casei d-lui Hoos Gheorghe unde apa
reziduală se scurge în șanțuri în tot satul.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 30 aprilie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CZINTOS IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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