ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 14 /2016
Încheiat astăzi, 15 noiembrie 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 10 consilieri,
dna Bokor Sarolta fiind absentă. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna
contabil și dna consilier juridic.
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 execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul III al anului 2016
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2016
3. Diverse
Dna consilier juridic 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
execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe
trimestrul III al anului 2016. Dna contabil prezintă sumele.
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
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2016. Dna contabil
prezintă sumele supuse rectificării. Primarul informează că se dorește accesarea de fonduri
europene pentru reabilitarea școlii, pentru o sesiune ce se va deschide în luna decembrie

iar consilierul Ioachim anunță că în cadrul comisiei s-a discutat despre alocarea acestei
sume și membrii nu au fost de acord întrucât în anul 2012 a fost depus un proiect pentru
reabilitarea școlii. Consilierul Ioachim face următoarele precizări: Proiectul a fost realizat
în anul 2012 (prezentând o copie a foii de început a proiectului) a fost depus la C.N.I. SA,
în data de 15 martie 2012 când au fost chemați la această instituție, Ioachim Silviu și
proiectantul Ferenczy Kalman aprobându-se acest proiect. Din 2012, trebuia să luăm banii
ăștia, până acum era terminat proiectul, dar noi (actuala conducere) nu am fost interesați
fiindcă documentația a fost depusă acolo. Acum 2 luni, a fost la minister personal și au zis
că vor plăti ei lucrarea asta, însă noi să mai depunem o copie a extrasului C.F. mai nouă și
o adresă de înaintare cu care să cerem ca documentația asta să fie rediscutată.
Dna consilier juridic întreabă pentru corecta întocmire a procesului verbal, despre
care minister este vorba, iar consilierul Ioachim precizează că la Compania Națională de
Investiții – CNI SA.
Consilierul Ioachim continuă precizând au fost 20 primării chemate din țară iar el sa prezentat cu proiectul la școală, fiind aprobat acest proiect la finanțare.
Dna consilier juridic, întreabă de ce trebuie comunicate și alte documente dacă
acest proiect s-a aprobat deja, iar consilierul Ioachim motivează spunând că nu am mers la
C.N.I.
În vederea reglementării situației juridice, dna consilier juridic solicită prezentarea
unei adrese oficiale, iar consilierul Ioachim prezintă o adresă originală datată din ianuarie
2012 (apoi se răzgândește și trece 01.02.2012), semnată de către fostul primar al comunei,
fără vreo confirmare de primire, prezentând-o Consiliului Local în integralitatea sa.
Dna consilier juridic întreabă unde se află această adresă, iar consilierul Ioachim ne
îndrumă să căutăm, precizând în continuare că actul este vizat de consiliul județean pentru
situații de urgență. Se cer lămuriri privind instituția care a avizat iar Ioachim revine cu
precizarea că este vizat de Comitetul județean pentru situații de urgență. Acesta mai
precizează că a trimis adresă către Prefectură pentru sprijin la C.N.I. SA., documentația
asta a fost gata și este și acum, trebuie doar să ne urcăm în mașină și să căutăm persoana
de legătură de la C.N.I. S.A, dna Dan Marinela tel 0213167382, doamnă cu care trebuia să
fi ținut legătura din 2012 înainte să promovăm acest proiect de hotărâre, oferindu-se să ne
însoțească personal la C.N.I.; dacă luam aceste măsuri, școala nu se dărâma.
Consilierul Ioachim își îndeamnă colegii să nu voteze alocarea celor 27.000 întrucât
sunt bani aruncați, să mergem la C.N.I. să susținem ca acești bani să fie dați pentru
investiție, acești bani fiind aprobați de București. Dna consilier juridic intervine și
precizează că vom solicita documente de la C.N.I. S.A.
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Dl primar întreabă de ce n-a luat fondurile în 2012. Consilierul Ioachim precizează
că în luna martie 2012 a obținut finanțarea și a semnat contractul, însă contractul este la
București.
Dna consilier juridic întreabă de ce nu a primit un exemplar, dacă a semnat un
contract, iar consilierul Ioachim precizează că acest Contract a fost aprobat de C.N.I. și se
află doar la București.
Dl Kiss intervine și precizează că Ioachim vine doar cu niște argumente, iar dna
consilier juridic precizează că acestea trebuie să fie și legale. Dl primar reamintește că au
fost executate 5 proiecte și au fost investiți foarte mulți bani acolo, și nu s-a construit nici
un grup sanitar.
Dna consilier juridic intreabă de ce nu a adus contractul dacă tot a fost la C.N.I. S.A.
în urmă cu două luni iar consilierul Ioachim spune că nu a vrut și că nimeni nu-l obligă să
facă asta.
Dl Vancea precizează că nu este nici un WC la școală și că așa a fost informat de
către secretarul comisiei Ioachim, precizând că în comisie s-a propus supunerea dezbaterii
Consiliului Local.
Dna consilier precizează că soluționarea problemei constă în supunerea la vot
deschis privind aprobarea alocării acestei sume. Președintele de ședință supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu majoritatea
voturilor, împotrivă fiind consilierii Ioachim și Kiss Karoly.
Dl Vancea precizează că Ioachim a informat că a predat documentația actualei
conduceri prin proces verbal de predare, iar consilierul Ioachim prezintă din nou procesul
verbal încheiat la data de 27.06.2012, cu ocazia predării mandatului – documentație de
reabilitare a școlii. Dna consilier juridic întreabă unde sunt documentele de la C.N.I. S.A.
iar consilierul Ioachim răspunde că la București.
Dl Vancea precizează că alocarea sumei de 27.000 lei s-a aprobat dar să solicităm și
date suplimentare de la C.N.I. privind finanțarea.
Consilierul Ioachim precizează că a umblat să rezolve școala și că sună acum pe dna
directoare de investiții - Dan Marinela de la CNI. (nu răspunde nimeni la telefon).
Dl Balogh propune să trimitem prin fax o solicitare, să ne comunice dacă sunt sau
nu banii ăștia. Consilierul Ioachim cere ca dna consilier juridic să formuleze o
adresă dictată de către el, iar dna precizează că știe să scrie românește.
Dl primar informează că prin acest proiect de hotărâre, solicită alocarea sumei de
5000 lei pentru angajarea unui avocat care să ne reprezinte interesele în proces cu Statul
Român, scopul fiind recuperarea terenurilor de la cariera de lignit. Consilierul Ioachim
3

cere să se termine cu pescuitul și profitul să nu mai meargă la toți șmecherii (pe care refuză
să îi numească) ci în bugetul local.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis rectificarea de buget: cine este pentru,
cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar îi solicită consilierului Ioachim să prezinte chitanțele care atestă
plata apei potabile. Consilierul Ioachim prezintă 4 chitanțe, toate datate după încetarea
mandatului de primar, fără vreo chitanță din vremea cât a ocupat funcția de primar.
Consilierul Ioachim întreabă de ce am cerut impozit pe mașina lui dacă el a vânduto în anul 2013, precizând că din cauza incompetenței de aici, mașina lui mai este
înregistrată. Dna consilier juridic precizează că la acea vreme, casieră era dna Szekely
Lenke.
Dl David e de părere că în cadrul Consiliul local, nu facem altceva decât să ne
certăm, în loc să se facă ceva pentru comună solicitând să nu mai fie trimise invitații. Dna
contabil pune la dispoziția consilierilor locali Decizia Camerei de Conturi Covasna nr
26/2016, însă 8 consilieri locali părăsesc sala de ședință, rămânând consilierii Kiss Karoly
și Ioachim care e de părere că ședința nu s-a terminat datorită prezenței lui. Dna consilier
juridic îl informează că ședințele se pot desfășura doar dacă există cvorum.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,55.
Valea Crişului, la 15 noiembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
post vacant de la data de 17.10.2016
Întocmit,
Consilier juridic
PANAITE ANA-DIANA
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