ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1 /2015
Încheiat astăzi, 8 ianuarie 2015, 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 toți cei 10 consilieri locali în funcție.

Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil Máté

Katalin.

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

Consiliului Local al comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:

1. Adoptarea hotărârii privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al

comunei Valea Crișului din anul 2014 a deficitului secțiunii de dezvoltare
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.
Adoptarea hotărârii privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
comunei Valea Crișului din anul 2014 a deficitului secțiunii de dezvoltare. Dna contabil
precizează că este vorba de suma de 79.716,50 lei.

Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,

cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse. Dna secretar distribuie consilierilor locali formularele declarațiilor de avere

și de interese în vederea completării acestora și depunerii la sediul Primăriei în termen
legal. Dl primar informează că Tribunalul Covasna s-a pronun țat la data de 19.12.2014

asupra apelului formulat de Comuna Valea Crișului în Dosarul nr 1987/305/2013 în sensul
admiterii acestuia, astfel că fostul primar al comunei și fosta dna secretar vor trebui să

achite suma de 6.000 lei, dobânda legală aferentă de la data introducerii ac țiunii și
contravaloarea cheltuielilor de judecată.

Dl Czintos reiterează problema câinilor lăsați nesupravegheați în satul Calnic. Dl

viceprimar precizează că acești câini nu sunt microcipați și că a discutat în nenumărate

ocazii cu stăpânul acestora explicându-i că sunt un pericol pentru copiii din sat, dar până
în acest moment, deținătorul câinilor nu a luat nicio măsură, motiv pentru care va trebui să
găsim o altă modalitate de rezolvare a acestei probleme.

Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 8 ianuarie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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