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COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 11 /2016
Încheiat astăzi, 9 august 2016, 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri, dl
Karacsony Laszlo și dna Bokor Sarolta fiind absenți. Din oficiu participă dl primar
Kisgyörgy Sándor, dna contabil și dna secretar.
Dl primar salută prezența consilierilor locali 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 2016
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2016
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 2016. Dna contabil prezintă sumele
sumele supuse rectificării. Dl Vancea Lajos prezintă raportul favorabil al comisiei de
specialitate. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis proiectul de hotărâre în plen:
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 2016. Dna contabil prezintă sumele iar dl Vancea Lajos prezintă
raportul favorabil al comisiei de specialitate. 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 primar aduce la cunoștința consilierilor locali solicitarea formulată de
Clubul sportiv ”Szekelyek a magasban” în vederea atribuirii în concesiune a unor terenuri
situate în zona industrială în suprafață totală de 8.645 mp în vederea creării unui loc de
recreere pentru copii și adulți.
Dl Vancsa Bela întreabă care este perioada solicitată pentru concesionare, iar dl
primar anunță că doresc aceste terenuri pentru 49 ani.
Dl Kiss Karoly atrage atenția că trebuie adusă la cunoștința publică intenția de
concesionare, poate așa se va obține un preț mai bun pe teren. Dna secretar informează că,
la acest moment discuția este doar de principiu, însă de fiecare dată după adoptarea
hotărârii de consiliu local, anunțul a fost adus la cunoștința publică prin afișare în
conformitate cu prevederile legale în materie, dovadă este faptul că inclusiv dl Kiss a știut
de alte licitații derulate de primărie pentru care, în calitate de administrator al SC K&M
SRL a acționat în judecată primăria. Dl primar informează că va fi realizată o evaluare a
terenului și va fi întocmit un proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii. Consilierul
Ioachim consideră că ar trebui ca primarul să vină cu o idée de realizare a unui proiect pe
fonduri europene pe acest teren, considerând că prin concesiune comuna nu va avea niciun
folos. Dl primar întreabă de ce timp de 20 ani actualul consilier Ioachim – Fost primar al
comunei nu a realizat nimic pe aceste terenuri, ci doar a vândut terenuri care ulterior – o
parte din ele au ajuns în proprietatea lui personală. Consilierul Ioachim precizează că acele
terenuri au fost vândute prin hotărâri de consiliu local.
Consilierul Ioachim propune realizarea unei documentații în vederea construirii la
școală a unor grupuri sanitare așa încât să nu mai fie nevoiți elevii să iasă afară și să aibă
un loc unde să se spele. Dna secretar informează că nu este legal să se realizeze o nouă
documentație pentru școală, după ce fostul primar a achitat nenumărate documentații iar
dl primar aduce la cunoștința consilierilor că fostul primar Ioachim a cheltuit pentru
școală 10 miliarde de lei și în acest moment nu există vreun grup sanitar funcțional
precizând că fonduri pentru realizarea noii clădiri există, dar construcția realizată de fostul
primar nu poate primi avizele necesare pentru continuarea lucrărilor pentru că a fost
proiectată și construită greșit de la bun început. Dl Vancea completează că, pe lângă aceste
aspect, are la cunoștință că execuția acestei clădiri face obiectul cercetărilor într-un dosar
la DNA. Dl Kiss precizează că nu este nicio hotărâre definitivă în ceea ce-l privește pe
Ioachim, așa că nu ar trebui culpabilizat.
Dl David este de părere că în acest an ar trebui măcar reabilitate sobele din școală.
Dl primar informează asupra situației întabulării terenurilor persoanelor fizice din
fonduri ANCPI precizând că se lucrează la verificarea tuturor titlurilor de proprietate emise
iar dacă va fi necesar se va solicita anularea unora dintre ele.
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Consilierul Ioachim solicită ca Primăria să solicite C.N.I. date privind alocarea de
fonduri pentru proiectul depus de el la 15.03.2012 prin care solicita finanțare pentru
reabilitarea școlii. Dl primar îl informează că încă din anul 2013, în cadrul unei ședințe
desfășurate la Consiliul Județean la care au participat și reprezentanții CNI și Ministerului
Educației, ni s-a adus la cunoștință că nu putem accesa fonduri tocmai din cauza deturnării
de fonduri de care este acuzat Ioachim la realizarea noii clădiri de la școală.
Dl Balogh se interesează cum este posibil ca central termică de la școala din Calnic
să existe fără niciun document, iat consilierul Ioachim precizează că a fost încheiat un
contract cu SC WINDOORS SRL, iar dl Tartan a adus centrala.
Consilierul Ioachim îi atrage atenția dnei secretar că nu asigură legalitatea, având în
vedere că la ziua comunei primarul a conferit unei persoane titlul de ”cetățean de onoare”
iar la ședințele de consiliu local nu s-a discutat acest aspect. Dna secretar informează că dl
primar i-a oferit persoanei respective doar o diplomă și o garoafă și nu beneficiază de
niciun privilegiu suplimentar.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,15.
Valea Crişului, la 9 august 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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