ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 9 /2014
Încheiat astăzi, 26 iunie 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl David

Ferenc și dl Birtalan Gyula fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor,
dna secretar, dna contabil Máté Katalin și dna consilier a primarului..

Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședin ța

Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Czintos Ioan dă citire ordinei de zi a
ședinței:

1. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2014
3. 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 alegerea președintelui de ședință, fiind propus dl Vancea
Lajos. 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 prezintă sumele prevăzute în contractele de sponzorizare
încheiate în vederea desfășurării zilei comunei, precum și sumele încasate pentru utilizarea
spațiilor de către agenții economici prezenți la acest eveniment.
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 dă citire adresei formulate de către Fundația Diakonia prin care
solicită Consiliului Local al comunei Valea Crișului punerea la dispozi ție cu titlu gratuit a

unui spațiu adecvat desfășurării unor activități educaționale și sociale cu persoanele

defavorizate social. Consilierii locali propun ca locație, încăperile din cadrul Sălii de sport,

care oricum trebuie iluminate și încălzite în cursul anului, clădirea beneficiind și de
utilitățile necesare, respectiv alimentare cu apă, canalizare, iluminat.

Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali demararea unor programe finan țate

prin Ministerul Dezvoltării de reabilitare instituții publice și execuție a re țelelor de
canalizare. În urma discuțiilor, consilierii locali propun pentru refacere și participare la
programul PNDL următoarele proiecte:

1. Canalizare și stație de epurare pentru satele Valea Crișului și Calnic – Studiul de
fezabilitate va trebui refăcut și reactualizat

2. Reabilitarea Școlii Generale Kalnoky Ludmilla din satul Valea Crișului – având în
vedere valoarea foarte mare a devizului general prevăzut în Studiul de fezabilitate
existent la sediul Primăriei – solicită revizuirea și reactualizarea acestuia.

3. Executarea unui proiect pentru grădinița din satul Valea Crișului – unitate de
învățământ propusă a fi amplasată în clădirea de inițial avea destina ție de sală de

sport, utilizându-se astfel construcția începută și neterminată în cadrul proiectului de
extindere a Școlii Generale.

Consilierii locali consideră că proiectul prioritar este grădinița, care în acest moment î și

desfășoară activitatea într-o clădire foarte veche, fără nici un fel de utilită ți și care oricând sar putea dărâma.

Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali adresa Administra ției Fondului pentru

Mediu prin care ni se solicită returnarea sumelor alocate până în prezent pentru lucrările la

parc, situație datorată amplasamentului pentru acest proiect. Consilierii locali consideră că
situația acestor terenuri și a lucrărilor ar trebui clarificată și în cazul înregistrării unor erori
de proiectare, cei responsabili să fie reclamați la organele competente.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 26 iunie 2014
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