ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 6 /2015
Încheiat astăzi, 21 mai 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 funcţie, un număr de 8 consilieri, dl Balogh
Lajos și dl Szanto Oliver fiind absenţi. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna
secretar și dna consilier Zoltani Tunde.
Dl primar salută prezenţa consilierilor locali și a invitaţilor prezenţi la ședinţa
Consiliului Local al comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinţei:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii
şi numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2015
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.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind aprobarea
modificării organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2015. Dl primar informează
că în cursul lunii aprilie, conducerea Primăriei comunei Valea Crișului a constatat că
existau deficienţe în ceea ce privește activitatea de debitare a proceselor verbale de
contravenţie comunicate instituţiei, dispunând verificarea modului de gestionare a acestor
activităţi de către dna Szekely Lenke – referent în cadrul Compartimentului financiarcontabil, impozite şi taxe al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea

Crişului, rezultând că dna Szekely Lenke a prejudiciat Primăria comunei Valea Crișului cu
suma totală de 94.675 lei.
Întrucât s-a constatat că bugetul local a fost prejudiciat în perioada 2012-2014, la
data de 11.05.2015 a fost emisă Dispoziţia primarului comunei Valea Crișului nr 108/2015
privind imputarea sumei de 94.675 lei d-nei SZÉKELY LENKE apoi la data de 14.05.2015 a
fost depusă plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf Gheorghe.
Având în vedere necesitatea mutării temporare a funcţionarului public în cadrul
altui compartiment în condiţiile art 91 alin (4) din Legea nr 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru buna
desfășurare a activităţii de colectare a creanţelor fiscal, propun:
-

Transformarea funcţiei publice vacante de referent, grad profesional

principal din cadrul Compartimentului agricol și cadastru agricol, în referent, grad
profesional superior în condiţiile prevăzute de art 107 alin (2) lit”b” din Legea nr
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
-

Suplimentarea numărului de posturi în cadrul Compartimentului financiar

contabil, impozite și taxe cu un post de referent, treapta I
-

Excluderea postului vacant de șofer, trepta I din cadrul Compartimentului de

întreţinere și dezăpezire.
-

Transformarea unei funcţii contractuale de muncitor calificat din cadrul

Compartimentului de autofinanţare în funcţia de muncitor necalificat.
Consilierii locali consideră că trebuie luate măsurile legale în vederea clarificării
situaţiei și nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Primarul comunei împreună cu consilierii locali stabilesc măsurile
organizatorice în vedere bunei desfășurări a Zilei Comunei ce se va desfășura la data de 20
iunie 2015. Dl primar aduce la cunoștinţa consilierilor locali faptul că au fost dispuse
măsurile necesare în vederea întocmirii documentaţiei de avizare a SGA pentru sistemul de
alimentare cu apă potabilă a comunei Valea Crișului precum și întocmirea proiectului
tehnic și a documentaţiei de atribuire pentru lucrările de la școala din Valea Crișului.
Dl Kecskes se interesează dacă documentele întocmite iniţial mai sunt valabile, iar
dl primar informează că proiectul a fost refăcut, motiv pentru care trebuie reactualizată
întreaga documentaţie.
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Dl primar prezintă cererea formulată de către SC STORY OF TEA SRL privind
intenţia de concesionare a terenului din zona fabricii de ceai. Consilierii locali, în
unanimitate resping solicitarea de concesiune, întrucât pentru acest teren sunt înregistrate
restanţe foarte mari la plata redevenţei.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,25
Valea Crişului, la 21 mai 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DÁVID FERENC
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