ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 8 /2015
Încheiat astăzi, 9 iulie 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 din cei 10 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri,
dl Vancea Lajos, dl Karácsony László și dl Kecskés József fiind absenți. Din oficiu participă
dl primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar și dna contabil.
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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2015
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2015
3. 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 rectificarea
bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2015. Dna contabil informează că a
fost virată suma de 1000 lei în vederea sponzorizării zilei comunei și se propune
transferarea sumelor necesare din trim.IV în trim III a sumelor pentru creșterile salariale
cu 12% pentru personalul din primărie, excepție fiind asistenții personali. Se supune la vot
deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: 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. Dl Czintos reclamă starea drumurilor din comună care este foarte precară
iar Dl David reclamă faptul că Primăria nu eliberează adeverințe APIA iar oamenii sunt
nemulțumiți. Dna secretar informează că în realitate dl David este nemultumit că i-a fost
refuzată eliberarea acestei adeverinte pentru un teren aferent unui titlu de proprietate în
care sunt înscriși 7 moștenitori din care 6 sunt decedați, membrii familiei reclamând
individual că nu pot prezenta certificat de moștenitori pentru că alții din familie refuză să
se prezinte la notar. Pe de altă parte, au refuzat inclusiv să dea o declarație comună privind
modul de utilizare a acestui teren, dl David declarând expres că refuză să își asume
răspunderea pentru alții, în aceste condiții secretarul a refuzat să semneze o astfel de
adeverință doar pentru că dl David, în virtutea funcției de consilier local a crezut că pentru
el se va face o excepție. Dl David precizează că nu a uzat de funcția pe care o ocupă dar că
știe mai multă matematică decât secretarul care în 6 ani nu a reușit să învețe măcar limba
maghiară. Dna secretar atrage atenția că această problemă a fost deja tranșată în instanță.
Dl Czintos reclamă că la ședința trecută s-a discutat despre terenul aferent obiectivului
”Casă mortuară” , primarul și secretarul precizând că nu sunt întocmite niciun fel de acte
de către biserică pentru preluarea terenului. Dna secretar reamintește că pentru Casa
mortuară a fost adoptată hotărâre de Consiliu Local, prezentând dosarul ședinței, lipsă
fiind la acel moment împuternicirea de la Episcopie pentru semnarea contractului la notar.
Pentru realizarea obiectivului Bedo Albert nu există niciun fel de document nici la acest
moment, motiv pentru care nu poate fi adoptată o hotărâre, precizând că marți 7 iulie a
fost încheiat Contractul la notariat doar pentru casa mortuară.
Dl primar anunță că Parohia Catolică a fost de acord cu predarea carului mortuar
către Primărie, la propunerea primarului consilierii locali fiind de acord cu demersurile
necesare pentru construcția unui garaj de depozitare a acestuia.
Dl Ilyes solicită să se facă demersurile necesare pentru reabilitarea unui podeț situat
la ieșirea din comună și care este foarte degradat astfel că nu se mai poate trece nici cu o
mașină mică. Dl primar anunță că se vor lua măsuri de reabilitare în limita fondurilor
existente.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,45
Valea Crişului, la 09 iulie 2015
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