ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 4 /2015
Încheiat astăzi, 31 martie 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, dl Szanto Oliver fiind
absent. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna consilier
Zoltani Tunde.
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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local Valea Crișului în Adunarea Genereală a Asociaţilor A.D.I. „ECO SEPSI”
pentru aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii
Guvernului nr. 742/2014.
3. Adoptarea hotărârii privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul
forestier proprietate publică a comunei Valea Crișului
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea eşalonării la plata impozitelor, taxelor,
chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru persoanele
beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din comuna Valea Crișului
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat pentru
obiectivul ”Extindere Şcoala Generală Clasele I-VIII Kalnoky Ludmilla- Valea Crişului,
judeţul Covasna”
6. 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.
Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul ”Extindere Şcoala
Generală Clasele I-VIII Kalnoky Ludmilla- Valea Crişului, judeţul Covasna”, întrucât am
formulat observații privind modul de proiectare și suplimentarea ordinei de zi cu proiectul
de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru autorizare construcție pentru
obiectivul ”Casa Memorială Dr Bedő Albert” sat Calnic, comuna Valea Crișului. Se supun la
vot deschis propunerile: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Alegerea președintelui de ședință, fiind
propus și aprobat cu unanimitate de voturi dl David Ferenc care preia conducerea ședinței.
Adoptarea hotărârii privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local Valea Crișului în Adunarea Genereală a Asociaţilor A.D.I. „ECO SEPSI”
pentru aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii
Guvernului nr. 742/2014. Dl primar prezintă anexele la proiectul de hotărâre, propunând
ca mandatul special ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Valea Crișului să
voteze şi să semneze în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO SEPSI”, să-i fie acordat d-lui viceprimar Karácsony László. 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 punerea în valoare a materialului lemnos din fondul
forestier proprietate publică a comunei Valea Crișului. Dl primar informează că potrivit
Actelor de punere în valoare, Primăria Valea Crișului beneficiază de 89 mc lemn pe picior,
propunând valorificarea acesteia, după cum urmează:
a) (1) Masă lemnoasă prelucrată: 55,55 mc din care a rezultat în urma procesării
stabilite în ședința Consiliului Local din data de 27.11.2014. La propunerea d-lui primar,
consilierii Locali modul de utilizare a materialului lemnos procesat, astfel:
-25,35 mc cherestea existentă la sediul Primăriei comunei Valea Crișului va fi utilizată
pentru:
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Casa mortuară din satul Valea Crișului: realizarea construcției unui umbrar în

fața imobilului pentru a adăposti persoanele care nu pot sau nu vor să stea în incintă
precum și pentru îmrejmuirea cu gard a acestui imobil


amenajarea unei anexe de depozitare a carului mortuar – acesta urmând a fi

predate Comunei Valea Crișului după ce va fi realizat un spațiu de depozitare
corespunzător


îmrejmuirea terenului aferent Casei Memoriale ”Bedo Albert” din satul Calnic –

obiectiv propus spre realizare în acest an din fonduri de la bugetul local.
b) 17,36 mc lăturoaie pentru foc – valorificată pentru nevoile proprii
c) 4,85 mc lemn foc - valorificată pentru nevoile proprii
(2)Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi proprii – sediul Primăriei, cămine
culturale, sala de sport (lemn de foc): 33,45 mc.
Dl David se interesează cine va executa efectiv aceste lucrări, iar dl primra îl
informează că vom solicita cereri de oferte pentru aceste lucrări, așa încât manopera să fie
eficientă din punct de vedere economic. 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 eşalonării la plata impozitelor, taxelor,
chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru persoanele
beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din comuna Valea Crișului. Dl primar prezintă
situația creanțelor înregistrate de un număr de 42 persoane, beneficiare de asistență
socială, respectiv venitul minim garantat și/sau alocația pentru susținerea familiei,
propunând eșalonarea lunară a acestor datorii până la sfârșitul anului 2015 pentru ca
titularii de prestații sociale să poată beneficia de această susținere, în situația plății
integrale conform graficului de eșalonare.
Consilierii locali aprobă cu unanimitate de voturi eşalonarea la plata impozitelor,
taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru
persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din comuna Valea Crișului, în
următoarele condiții:
-plata primei rate se va efectua în cursul lunii aprilie 2015;
-ratele vor fi achitate lunar, până la data de 28 ale lunii inclusiv, (dacă este zi lucrătoare),
excepție făcând luna decembrie când rata va fi achitată până la 20 ale lunii inclusiv, (dacă
este zi lucrătoare).
Aprobarea Documentației tehnice pentru autorizare construcție pentru obiectivul
”Casa Memorială Dr Bedő Albert” sat Calnic, comuna Valea Crișului. Dl primar informează
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că în anul 2009, a fost executat de către SC PROIECT COVASNA SA – Sf Gheorghe la
solicitarea Primăriei comunei Valea Crișului, proiectul nr 2906/2006 ” Casa Memorială Dr
Bedő Albert” sat Calnic, comuna Valea Crișului, faza P.A.C., obiectiv de lucrări ce până la
acest moment nu a fost supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Urmarea a
discuțiilor din cadrul Consiliului local precum și a fondurilor alocate, pentru proiectul nr
2906/2006 ” Casa Memorială Dr Bedő Albert” sat Calnic, comuna Valea Crișului, am
solicitat reproiectarea construcției și reevaluarea Devizului general după cum urmează:
a) În anul 2009 - valoarea totală a investiţiei – 818.600 lei
din care C+M=652.480 lei
b) În anul 2015 - valoarea totală a investiţiei – 528.293 lei
din care C+M=435.835 lei
Consilierii locali precizează că s-a discutat la Parohia Unitariană din Calnic în vederea
încheierii unui contract de folosință a terenului pentru construcția casei memoriale, urmând
ca Primăria să facă demersurile necesare în vederea perfectării contractului cu Parohia ,
obținerea avizelor pentru construcție. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine
este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Czintos și dl Vancea solicită refacerea străzilor din Valea Crișului și din
Calnic ca anul trecut, când drumurile principale au fost nivelate cu grederul, precizând că,
urmare a trecerii iernii, drumurile sunt foarte degradate.
Consilierii locali reiterează problema alimentării cu apă potabilă a comunei Arcuș,
solicitând Primăria să notifice Arcușul că de la data de 1 mai 2015 va fi sistată furnizarea
alimentării cu apă potabilă pentru a se asigura debitul necesar pentru populația din
comuna Valea Crișului.
Secretarul comunei aduce la cunoștința consilierilor locali adresa formulată de
Ioachim Silviu și Benko Cecilia Monika prin care solicitau punctul de vedere al Consiliului
Local al comunei Valea Crișului în ceea ce privește executarea silită solicitată de Primăria
comunei prin Primar și secretar al Sentinței civile pronunțate în Dosarul 1987/305/2013.
Consilierii locali, unanimitate, consideră oportun demersul reprezentanților Primăriei în
ceea ce privește executarea silită, precizând că o hotărâre judecătorească definitivă trebuie
aplicată indiferent de persoanele implicate
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,45
Valea Crişului, la 31 martie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
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DÁVID FERENC

SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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