ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 12 /2016

Încheiat astăzi, 28 septembrie 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 dl Tulit Zsombor – reprezentantul Clubului Sportiv ”Szekely a
magasban”, iar din cei 11 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri, dl Kiss
Karoly, Ioachim Silviu, dl David Ferenc 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2016
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea concesionării, prin licitaţie, a unor terenuri
aflate în proprietatea publică și privată a comunei Valea Crişului şi numirea comisiei de
evaluare a ofertelor
4. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2016
5. 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 alegerea
președintelui de ședință. Dl Vancea îl propune pe dl Para Magor-Robert. Nefiind alte

discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi. Dl Para Magor-Robert preia conducerea ședinței.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2016. Dl primar
prezintă modificările supuse aprobării, respectiv:
 Transformarea funcției publice vacante de referent, grad profesional
superior, clasa 30 din cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite
și taxe (funcție ocupată de către dna Szekely Lenke până la data de
09.03.2016, în funcția de referent, grad profesional asistent, clasa 13, în
vederea asigurării unui număr cât mai mare de candidați la concursul de
recrutare ce urmează a fi organizat.


Excluderea celor două posturi vacante de asistent personal existente în
organigramă, întrucât nu au existat în ultimul an solicitări în vederea
ocupării acestor funcții contractuale,

 Constatarea

vacantării

funcției

contractuale

de

guard

din

cadrul

Compartimentului administrativ-gospodăresc, urmare a pensionării dnei
Blega Erzsebet la data de 12.04.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie, a unor terenuri aflate în proprietatea publică și
privată a comunei Valea Crişului şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor. Dl Tulit
Zsombor prezintă Consiliului Local planul de activități ce se propune a se realiza pe aceste
terenuri, precizând că se dorește ca zona să fie destinată exclusiv agrementului.
Se trece apoi la stabilirea nivelului minim al redevenței, consilierii locali precizând
că sunt de acord cu nivelul stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat Ing Gáspár Alexandru, respectiv 796 euro/an (3.544 lei/an) fără TVA.
Se stabilește componența nominală a comisiei de evaluare a ofertelor:
Preşedinte: - Karácsony László – viceprimar;
Membri:

- reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna;
- Szilágyi Zsolt – consilier;
- reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna;

Secretar: Panaite Ana-Diana – secretarul comunei Valea Crișului;
Membru de rezervă –Zoltáni Tünde - consilier.
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Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general
al comunei Valea Crişului pe anul 2016. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi
rectificate. 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 prezintă adresa Școlii Gimnaziale ”Kalnoky Ludmilla” prin care
ne solicit desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliului de
Administrație. Sunt nominalizați dl Balogh Lajos-Robert și dna Varga Ottilia-Eva. Un
reprezentant din partea SC RGT-TTC SRL prezintă consilierilor locali posibilitățile de
încadrare în muncă a persoanelor din raza administrativă a comunei la societatea sus
menționată, în vederea mediatizării acestor oportunități.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,15.
Valea Crişului, la 28 septembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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