ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 15 /2016
Încheiat astăzi, 20 decembrie 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 6 consilieri
locali, Bokor Sarolta, Ioachim Silviu, Kiss Karoly, David Ferenc și Ilyes Gyula fiind absenți.
Ședința Consiliului începe cu o întârziere de 30 minute, consilierii locali prezenți precizând
că ședințele comisiilor de specialitate convocate legal (comisia pentru activități economicofinanciare și comisia de urbanism) nu s-au desfășurat din lipsă de cvorum, prezent fiind
doar consilierul Ioachim care a părăsit sala de ședințe. 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2016
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2017
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri complementare în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Extindere Şcoala Generală Clasele I-VIII Kalnoky
Ludmilla- Valea Crişului, judeţul Covasna”
6. 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 alegerea
președintelui de ședință. Este propus dl Balogh Lajos-Robert. Se supune la vot
deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Dl Balogh Lajos preia conducerea ședinței, propunând dezbaterea următorului
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, iar
dl primar informează că în cel mai scurt timp dorim să depunem proiecte pentru finanțare
europeană pentru reabilitarea celor două cămine culturale din satele Valea Crișului și
Calnic.
Dl Balogh întreabă dacă reabilitarea acestor clădiri se va realiza din fonduri
europene, iar dl primar precizează că proiectul va fi depus pentru finanțare europeană,
prezentând o evaluare a cheltuielilor realizată de un arhitect.
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.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2017. Dl primar precizează că nu s-au operat majorări față de anul precedent, fiind excluse
unele taxe. După studierea anexelor puse la dispoziția consilierilor locali, se supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2017. Dl primar prezintă planul întocmit pentru anul 2017, precizând că
persoana responsabilă pentru realizarea acestor lucrări este viceprimarul comunei dl
Karacsony Laszlo. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri complementare în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Extindere Şcoala Generală Clasele I-VIII Kalnoky
Ludmilla- Valea Crişului, judeţul Covasna”.
Dl primar precizează că a fost identificată o distanță sub 15 metri a obiectivului față
de 2 clădiri existente deja: Școala Generală ”Kalnoky Ludmilla” și Grădinița ”Kalnoky
Ludmilla”, ambele situându-se la o distanță de 11,5 metri.
Având în vedere Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, este necesară
aprobarea micșorării distanței între imobile (nefiind posibilă o soluție tehnică de mutare a
unor clădiri existente) precum și implementarea unor măsuri complementare în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Extindere Şcoala Generală Clasele I-VIII Kalnoky
Ludmilla- Valea Crişului, judeţul Covasna”, după cum urmează:
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2.1. dublarea numărului de stingătoare, de la 5 bucăți prevăzute în prezent, la 10
bucăți.
2.2. amplasarea de instalații de detecție-avertizare incendiu:
2.2.1. – detectoare de fum adresabil – 15 bucăți (6 bucăți la parter și 9 bucăți
la mansardă)
2.2.2. – detectoare de căldură – 3 bucăți (2 bucăți la parter și 1 bucătă la
mansardă)
2.2.3. – centrală de detecție – 1 bucată
2.2.4. – buton de semnalizare - 5 bucăți (3 bucăți la parter și 2 bucăți la
mansardă)
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dna contabil reia expunerea Deciziei Camerei de Conturi a județului
Covasna nr 26/2016, întrucât la ședința publică din data de 15 noiembrie 2016 nu a fost
prezentată integral datorită faptului că majoritatea consilierilor locali au părăsit sala de
ședință. Dl primar prezintă notificarea AFIR prin care suntem înștiințați că proiectul
privind construirea grădiniței din satul Valea Crișului a fost selectat pentru finanțare.
Dna consilier juridic prezintă adresa către C.N.I. SA precum și confirmarea de
comunicare a acesteia la data de 15.11.2016 prin care s-a solicitat comunicarea Contractului
de finanțare pentru reabilitarea Școlii Kalnoky Ludmilla, adresă la care nu s-a primit
răspuns până la această dată.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,35.
Valea Crişului, la 20 decembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS-RÓBERT

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