ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 13 /2016

Încheiat astăzi, 11 octombrie 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 Kiss Karoly și dna Bokor Sarolta fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy
Sándor 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 aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Rețea de canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, satul Valea Crișului, județul Covasna”
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 implementării proiectului ”Rețea de
canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, satul Valea Crișului, județul Covasna”
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a
Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
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 aprobarea
Studiului de Fezabilitate ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, satul
Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar anunță că acest proiect va fi depus pentru

obținerea de fonduri europene, limita pe proiect fiind de 1.000.000 euro, rețeaua fiind
proiectată pentru a se branșa la rețeaua de la Sf Gheorghe.
Dl Vancsa Bela se interesează dacă este prevăzută posibilitatea racordării Calnicului, iar dl
primar informează că s-a proiectat astfel rețeaua încât să poată fi preluat și Calnicul.
Dl Vancea menționează că odată cu conectarea la Sf Gheorghe se vor plăti și
prețurile ca acolo, în situația aceasta aflându-se și Arcușul.
Consilierul Ioachim se interesează dacă avem consultant pentru acest proiect, iar dna
secretar îl informează că există contractată o firmă de consultanță de la Miercurea Ciuc –
OTP Consulting.
Se supune la vot deschis: 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
modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2016.
Dl primar prezintă avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr
52293/52151/2016 și adresele Primăriei nr 5541/30.09.2016 și 5805/07.10.2016 prin care
s-a solicitat avizul pentru:
 înființarea funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului juridic, solicitare formulată întrucât expiră
detașarea secretarului comunei la data de 16.10.2016
 modificarea calității următoarelor posturi contractuale care presupun exercitarea
unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr 188/1999, după cum
urmează:
1. Funcția contractuală de consilier, grad I din cadrul Compartimentului agricol și
cadastru agricol (funcție ocupată de către dna Zoltáni Tünde) în funcție publică de execuție
de consilier, grad profesional asistent.
2. Funcția contractuală de consilier, grad I din cadrul Compartimentului de autoritate
tutelară și asistență socială (funcție ocupată de către dna Bencze Ildikó) în funcție publică
de execuție de consilier, grad profesional asistent.
3. Funcția contractuală de referent, grad I din cadrul Compartimentului financiarcontabil, impozite și taxe (funcție ocupată de către dna Anton Monica) în funcție publică
de execuție de referent, grad profesional superior.
Consilierul Ioachim precizează că membrii comisiei de specialitate au avizat
favorabil acest proiect de hotărâre. Dl Vancea întreabă dacă este nevoie de personal, iar
dna secretar precizează că vor fi organizate concursuri pentru aceste funcții în cel mai scurt
timp, fiind absolută nevoie de încă o persoană la contabilitate care să se ocupe de
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executările silite și inspecția fiscal, fiind cunoscut faptul că unii locuitori – inclusive din
rândul consilierilor locali – își declară bunurile după bunul plac. Dl primar precizează, de
exemplu, că fostul primar Ioachim Silviu nu a achitat niciodată nici măcar un litru de apă,
consilierul Ioachim precizând că va aduce chitanțele.
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 implementării proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea
Crișului, satul Valea Crișului, județul Covasna” Dl primar precizează că proiectul va fi
depus în Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submăsura 7.2 din
cadrul programului PNDR – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică -apa și canal, precum și Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.2. - Investiții
în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scara mică - apă și canal.
Întrucât aceste aspecte au fost discutate la punctul 1 de pe ordinea de zi, 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 aprobarea modificării
Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. Dl
primar prezintă adresa Asociației de Dezvoltare prin care este expusă necesitatea adoptării
acestor modificări, iar dl David se interesează dacă TEGA va fi în continuare operatorul
regional. Dl primar precizează că în continuare TEGA va colecta deșeurile însă problema la
nivelul comunei este că populația nu are contracte cu operatorul, impunând Primăriei să
plătească diferența, drept pentru care va trebui să impunem plata taxei speciale. Dl Balogh
se întreabă dacă nu va fi mai scump în situația când deșeurile vor fi duse la Brașov.
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 anunță că reprezentanții din partea AFIR au efectuat vizita pe
teren pentru proiectul privind grădinița. Este adusă în discuție lucrarea la Casa mortuară
de la Calnic, consilierii locali precizând că nu se prea lucrează acolo, iar dl primar
precizează că vor fi percepute penalități de întârziere pentru fiecare zi dacă lucrarea nu se
finalizează la termen.
Consilierul Ioachim consideră că este ilegal ca viceprimarul să facă parte din
comisia de urbanism, iar dna secretar informează că toate avizele la acest moment se
eliberează de către Compartimentul de urbanism care funcționează în subordinea
Primăriei și că nu cunoaște existența unei astfel de interdicții legale.
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Un alt aspect criticat de consilierul Ioachim este modul de adoptare a HCL nr
44/2016 privind aprobarea concesionării unui teren, precizând că potrivit art 45 din Legea
215/2001 proiectele de hotărâri nu pot fi dezbătute fără raportul comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local, obiectând faptul că această comisie nu s-a întrunit. Dna
secretar informează că în cadrul comisiei sunt un număr de 3 consilieri, din care 2 s-au
prezentat – dl Vancea Lajos și dl Ilyes Gyula, asigurând majoritatea, chiar dacă Ioachim
Silviu nu s-a prezentat – cei 2 consilieri locali confirmă prezența la ședința comisiei.
Ioachim Silviu revine și declară că reclamă faptul că nu s-a întrunit comisia de urbanism,
care după părerea sa ar fi trebuit convocată, comisia de urbanism formată din persoane
care nu au participat la ședință. Dna secretar întreabă cum a stabilit Ioachim Silviu
necesitatea convocării comisiei de urbanism, consilierul local precizând că așa a hotărât el
și va face sesizările necesare. Dna secretar precizează că și plângerea formulată pentru
concesiunea anterioară a fost respinsă de către instanță.
Consilierul Ioachim solicită ca primarul comunei să prezinte la ședința următoare
date și documente, după cum urmează:
- Stadiul proiectului de extindere la școala Kalnoky Ludmilla, proiect din 2009. Dl
primar consideră că nu trebuie așteptat până la ședința următoare să discute despre
deturnarea de fonduri din acest caz, iar Ioachim solicită să nu se discute despre situația
deturnării de fonduri la acest obiectiv, Ioachim Silviu considerând că ”DNA –ul ăsta este
un fel de praf” și că ar trebui făcut și acolo ceva.
- Stadiul proiectului reabilitării și extinderii școlii din 2010. Dna secretar întrebă la
care dintre cele 5 proiecte se referă, iar consilierul Ioachim precizează că sunt mai multe pe
care le-a predat în anul 2012 pe bază de proces verbal. Dna secretar propune să mai
prezinte odată acest proces verbal, consilierul Ioachim precizând că nu este nevoie pentru
că îl are la el, însă nu îl prezintă consilierilor locali.
- Stadiul reabilitării căminelor culturale din Calnic și din Valea Crișului.
- Stadiul proiectului la Casa Memorială ”Dr Bedo Albert” din 2009
- Să vedem situația lacului încă odată, dl Balogh precizând că sunt pești acolo. Dl
primar precizează că Ioachim a vândut terenul de lângă baltă iar consilierul solicită să
discutăm cu actele pe masă. Dna secretar prezintă consilierilor contractul de vânzare
încheiat de Ioachim Silviu și soția pentru vânzarea terenului în discuție iar consilierul
Ioachim consideră că nu are nicio legătură fiind probleme private, chiar dacă terenul a fost
cumpărat de la Primărie de InterSati SRL.
- Procesul cu SNC Ploiești, dna secretar precizează că printr-o adresă înregistrată la
Primărie chiar consilierul Ioachim ne aducea la cunoștință că avocatul angajat îl informa
despre stadiul procesului.
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- Punerea la dispoziție a procesului vrbal de ședință nr 10/2016, iar dna secretar
informează că toate procesele verbale au fost puse la dispoziția consilierilor și au fost
afișate pe site-ul instituției. Consilierul Ioachim reclamă că la acea ședință președintele de
ședință dl Vancea Lajos a lipsit și totuși este trecut în procesul verbal. Dna secretar
precizează că în locul d-lui Vancea au semnat 3 consilieri locali, posibilitate prevăzută
expres de legea nr 215/2001, tocmai pentru a nu se suspenda toată procedura în situația în
care, din diverse motive, președintele de ședință lipsește.
- Dl primar să mai arate odată cele 6 dosare unde apare semnătura lui pe dosarele
care au făcut posibilă emiterea certificatelor de proprietate pentru SNC Ploiești. Dna
secretar întreabă care sunt cele 6 dosare, iar dl primar îi solicită să le numească.
Consilierul Ioachim precizează că este vorba de dosarele din Haromszek, unde s-a scris că
din cauza semnăturii lui s-au dat terenurile. Dl primar precizează că nu este nevoie să
așteptăm până la următoarea ședință, solicitându-i secretarului să aducă dosarele,
prezentând din nou actele semnate. Consilierul Ioachim consideră că nu actele prezentate
au stat la baza emiterii certificatelor, solicitând dosare cu coperta închisă.
Dl Balogh întreabă cine a dat autorizație să construiască o fosă septică la Calnic nr 58,
în afara casei și ce putem face pentru remedierea situației pentru că miroase foarte urât.
Dna secretar și dl primar precizează că nu au cunoștință de autorizarea unei asemenea
fose, iar dl Balogh precizează că este veche deja, din vremea fostului primar, actual
consilier local.
Se revine la problema proiectului Casei memoriale Bedo Albert, iar consilierul
Ioachim este de părere că din bugetul local ar trebui dați bani la culte pentru realizarea
obiectivului așa cum face Tamas Sandor de la Consiliul Județean. Dna secretar atrage
atenția că investiția este a Primăriei și nu pot fi alocați bani pentru culte în vederea
realizării acestui obiectiv.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,10.

Valea Crişului, la 11 octombrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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