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PROCES VERBAL NR 12 /2015
Încheiat astăzi, 15 octombrie 2015, 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 7 consilieri,
dl Vancea Lajos, dl Karacsony Laszlo și dna Varga Ottilia Eva fiind absenți. Din oficiu
participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar, dna contabil și dna consilier al
primarului.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezenți la ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor
sociale furnizate de către Compartimentul de Asistență Socială 2015 - 2018, a Codului
etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii
sociale si a Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului Asistență
Socială
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2015
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2015
4. 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 aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor
sociale furnizate de către Compartimentul de Asistență Socială 2015 - 2018, a Codului etic
al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii
sociale si a Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului Asistență

Socială. Dl Kecskes se interesează care este procedura de distribuire a alimentelor prin
programul european POAD, iar dna secretar informează care a fost procedura de distribuire
în anul 2014. Dna secretar prezintă materialul anexat proiectului de hotărâre, apoi se
supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2015. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate, apoi dl primar explică
inițiativa de a demara proiectul ”Demolarea grădiniței degradate și neconforme exitente și
construirea unei noi clădiri în satul Valea Crișului”, proiect ce urmează a fi depus pentru
accesarea de fonduri europene, valoarea inițială solicitată fiind în cuantum de 35.100 lei
necesară pentru efectuarea expertizei privind stadiul fizic al clădirii, documentația
topografică și studiul de fezabilitate DALI al lucrării.Dl Kecskes intreabă dacă vom putea
suporta din bugetul local costurile de cofinanțare a acestui proiect sau va trebui din nou să
accesăm împrumuturi bancare ira dl primar informează că este posibil să avem nevoie din
nou de bani împrumutați. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru,
cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2015. Dna contabil prezintă
sumele. 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 aduce în discuție adresa Școlii Gimnaziale din Valea Crișului
prin care solicită Consiliului Local desemnarea a 2 membri ca reprezentanți în Consiliul de
administrație, fiind propuși dl Ilyes Gyula și dl Szanto Oliver. Consilierii locali reiterează
problema iluminatului public din comună dl Kecskes propunând ca becurile să fie
achiziționate de primărie de la un distribuitor autorizat; consilierii locali au fost de acord
cu acestă propunere, urmând ca primarul comunei să discute cu firma care se ocupă de
mentenanța iluminatului public să schimbe becurile arse cu cele achiziționate direct de
primărie.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,55
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