ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 7 /2014
Încheiat astăzi, 27 mai 2014, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl Vancea
Lajos și dl Birtalan Gyula fiind absenți. 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 completarea anexei la HCL nr 13/2014 privind aprobarea
concesionării unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea
Crișului
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al De șeurilor (CMID) și al
Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST)
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2014
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.
Adoptarea hotărârii privind completarea anexei la HCL nr 13/2014 privind aprobarea
concesionării unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea
Crișului. Dl primar informează că propune suplimentarea listei aprobate, cu încă două
familiii, respectiv a domnilor Dima Csaba și Hamar Zoltan, încheindu-se cu ace știa
contracte de concesiune în condiții identice cu celelalte persoane. Nefiind alte discuții, se
supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține – se aprobă cu
unanimitate de voturi.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al De șeurilor (CMID) și al
Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST). Dl primar prezintă proiectul de hotărâre
precum și studiul de oportunitate, apoi se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține – se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2014. Dl primar informează că pentru anul 2014 sunt propu și pentru promovare
funcționari publici care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează: dl Szilagyi Zsolt,
Dna Laszlo Reka Klara și dna Demeter Agnes. Dl Czintos opinează că decizia ar trebui luată
doar de către primar întrucât acesta lucrează cu angajații Primăriei și știe cel mai bine cum
lucrează fiecare. 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 informează că este propusă transferarea sumei de 33.000 lei
pentru plata personalului din învățământ de la trimestrul IV la trimestrul II pentru plata
titlurilor executorii din hotărâri judecătorești.
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 reclamă starea precară a drumurilor din comună însă precizează că
cunoaște faptul că nu sunt bani în prezent pentru reparația acestora. Totodată, este reiterată
problema alimentării cu apă a satului Calnic care în partea de sus pe timpul verii nu are apă,
bazinul aflându-se la o altitudine mai mică decât casele iar presiunea apei este foarte mică,
solicitând ca Primăria să facă verificări ale apometrelor pentru dl Vancsa Janos și Bokor
Lazar și în viitor să realizeze un proiect de extindere a rețelei de alimentare cu apă în acest
sat.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 27 mai 2014
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