ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 2 /2016
Încheiat astăzi, 15 februarie 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri,
dl Kecskes Jozsef fiind absent. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna
secretar și dna contabil.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezenți la ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul
privat al Comunei Valea Crișului
2. Adoptarea hotărârii privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Valea Crișului
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.
Adoptarea hotărârii privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul
privat al Comunei Valea Crișului. Dl primar precizează că este vorba de 2 terenuri în
suprafață totală de 6.467 mp, identificate după cum urmează:
-

CF nr 23832, nr top nou 923/2/1/2/1 (lot nr 1) – pășune în suprafață de 5.123 mp

situată în tarla 77, Ps 512/8
-

CF nr 23832, nr top nou 923/2/1/2/6 (lot nr 6) – pășune în suprafață de 1.344 mp

situată în tarla 77, Ps 512/13
Dl Czintos precizează că aceste terenuri au mai fost solicitate în trecut în
concesiune, dar între timp potențialii concesionari s-au răzgândit, terenul nefiind de o
calitate prea bună și acum ar fi o ocazie bună să se realizeze ceva pe această suprafață.

Consilierii locali completează că și anul trecut locuitorii au fost mulțumiți că au primit
gratuit un număr mare de puieți, așa că ar fi foarte bine dacă acest obicei s-ar menține și pe
viitor. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Valea Crișului. Dl primar prezintă studiul de
oportunitate și caietul de sarcini pentru această vânzare – anexe la proiectul de hotărâre
apoi se stabilește comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componență:
Preşedinte:Karácsony László - viceprimar, consilier local
Secretar: Panaite Ana-Diana – secretarul comunei Valea Crișului
Membrii: reprezentantul Consiliului Județean Covasna
- Szilágyi Zsolt - consilier
- Vancea Lajos – consilier local
Membrii supleanţi:
- Ilyés Gyula – consilier local
- Téglás János – consilier local
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar prezintă oferta unei firme de iluminat public care propune
încheierea unui contract prin care toate becurile clasice din comună să fie schimbate cu
becuri tip LED urmând ca plata acestora să reprezinte diferența de energie electrică
economisită urmare a utilizării LED-urilor. Dl Czintos solicită să fie suplimentate numărul
de străzi illuminate astfel. Consilierii locali sunt de accord în unanimitate cu încheierea
acestui contract.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 15 februarie 2016
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