ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3 /2015

Încheiat astăzi, 10 februarie 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 9, dna Varga

Ottilia Eva fiind absentă. 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 aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pentru anul 2015
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia

de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Covasna”pe anul 2015
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea încheierii unui contract de superficie
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 bugetului general al comunei Valea Crişului
pentru anul 2015. Dna contabil prezintă pe capitole sumele apoi dl primar prezintă situa ția
persoanelor care nu au încheiat contract cu Tega, precizând că Primăria va trebui să achite

contravaloarea acestor servicii și ulterior să recupereze sumele de la popula ție. Consilierii

locali sunt de părere că fiecare familie ar trebui să încheie contract de salubrizare și astfel
să se evite implicarea Primăriei. O altă problemă discutată de consilieri a fost aceea a
calității serviciului prestat, precizând că sunt străduțe din comună unde ma șina de la Tega

nu intră pentru a colecta gunoiul menajer astfel că oamenii nu doresc să achite acest
serviciu care în realitate nici nu se prestează.
Dl Vancea își exprimă nemulțumirea asupra faptului că școala nu a primit bani

pentru reparații curente, dl primar precizând că pentru reparații capitale a fost prevăzută
suma de 150.000 lei urmând a se suplimenta această sumă din bugetul Consiliului
Județean care va aloca pentru mutarea grădiniței în imobilul existent suma de 150.000 lei.

Dl primar precizează că a fost solicitată reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru casa
mortuară de la Calnic, Casa memorială Bedo Albert și canalizarea pentru ambele sate.
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 cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia

de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul

Covasna”pe anul 2015. Dl primar prezintă Hotărârea Adunării Generale a Asociaților
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţul Covasna” nr 2/12.12.2014, prin care se stabilește cotizația în sumă de 500 lei.

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 încheierii unui contract de superficie. Dl
primar prezintă Extrasul din procesul verbal aferent ședinței organizate la data de
31.01.2015 de către prezbiteriul Parohiei Reformate Calnic prin care se aprobă cedarea
folosinței unei suprafețe de 435 mp pentru o perioadă de 49 de ani în vederea construirii

unei capele mortuare, propunând aprobarea încheierii unui Contract de superficie între
Comuna Valea Crișului și Parohia Reformată Calnic, preluarea în folosința Comunei Valea

Crișului a terenului în vederea construirii obiectivului de utilitate publică ”Casă mortuară”

sat Calnic, comuna Valea Crișului precum și întocmirea și achitarea contravalorii unei

documentații de dezmembrare a terenului identificat conform CF nr 24329 – Calnic în

suprafață totală de 1652 mp. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse. Consilierul local Kecskes Jozsef, precum și primarul și viceprimarul

comunei Valea Crișului prezintă rapoartele de activitate pentru anul 2014, apoi se discută

despre implementarea proiectului de canalizare în comună, acest serviciu fiind costisitor
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pentru populația care nici la acest moment nu achită apa potabilă cu 1 leu/mp. Dl primar
precizează că din acest an va trebui să dispunem măsuri pentru cre șterea pre țului la apă,

consilierii locali considerând că va trebui sistată furnizarea apei potabile la Arcu ș din
primăvară pentru a asigura necesarul în Valea Crișului.

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

Valea Crişului, la 10 februarie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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