ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 3 /2016
Încheiat astăzi, 23 martie 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 toți cei 10 consilieri locali în funcție. 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor
stimulentului educațional sub forma de tichete sociale
3. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2016
4. Adoptarea hotărârii privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire
a terenului înscris în CF nr 23146
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.
Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință. Este propus dl
Vancea Lajos apoi se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor
stimulentului educațional sub forma de tichete sociale. Dna secretar prezintă cadrul legal și
necesitatea adoptării aacestei hotărâri. Dl Czintos consideră că acest act normativ, ca multe
altele, promovează ne-munca. Consilierii locali se interesează care este numărul estimate

de beneficiari, dna contabil precizând că din datele pe care le deținem sunt aproximativ 47
de copii, număr ce se va modifica în funcție de îndeplinirea condițiilor legale de acordare.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2016. Dna contabil prezintă sumele propuse spre a fi rectificate, apoi 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 însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire
a terenului înscris în CF nr 23146. Dl primar precizează în vederea întocmirii
documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la
bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
(PNDR), pentru Proiectul de finanţare, în cadrul PNDR 2014-2020, măsura 7, sub-măsura
7.2. –obiectul investiției fiind ”Demolarea clădirii grădiniței degradate şi neconforme
existente şi construirea unei noi clădiri în satul Valea Crişului, comuna Valea Crişului,
strada Școlii nr. 154, județul Covasna”, este necesară identificarea acestei construcții
distinct față de celelalte clădiri existente pe acest teren.
propunând aprobarea Documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire executată de
PFA Nagy Istvan, în vederea întabulării în Cartea Funciară a 2 corpuri funciare distincte, a
terenului proprietate publică a comunei Valea Crişului identificat conform CF nr 23146
-Valea Crişului (Nr. CF vechi 2610) nr top/cad 23146, situat în satul Valea Crișului nr 154
în suprafaţă totală de 11.045 mp, astfel:
Lot nr 1, nr cad 24946 – 2.860 mp (teren ocupat de clădirea actualei grădinițe)
Lot nr 2, nr cad 24947 – 8.185 mp
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dna secretar prezintă situația cauzelor în care Comuna este parte aflate pe
rolul instanțelor judecătorești. Dl primar prezintă consilierilor locali o altă variant de
proiectare pentru ”Casa memorial Bedo Albert”, precizând că eventualele costuri de
proiectare nu vor fi achitate din bugetul local. Consilierii locali precizează că termenul de
23 iunie pentru execuția acestui obiectiv nu va putea fi respectat.
Dl primar prezintă solicitarea Fundației Creștine Diakonia care dorește prelungirea
termenului de comodat pentru Sala de sport pentru încă o perioadă de minim 8 ani,
precum și punerea la dispoziție gratuită/vânzarea a unui teren în suprafață de 1,5 ha
pentru realizarea activității de grădinărit a persoanelor cu dizabilități. Consilierii locali
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sunt de acord în principiu cu prelungirea perioadei de comodat însă în ceea ce privește
terenul, consideră că ar putea fi pus la dispoziție doar după soluționarea tuturor cererilor
de fond funciar, în situația în care ar mai rămâne reserve de teren. Dl Czintos apreciază
activitatea realizată de Fundație la sala de sport cu copiii pe care îi învață să se comporte
însă atrage atenția că ar trebui luate măsuri pentru ca animalele de la ferma lor să nu mai
fie lăsate libere să circule în zona unde sunt și case de vacanță a căror proprietari sunt
deranjață de mizeria și mirosul acestora. Dl David apreciază că este prioritară retrocedarea
terenurilor față de cererea Fundației. Viceprimarul comunei propune ca pentru fiecare
gospodărie din comună să fie trimisă câte o felicitare cu ocazia sărbătoriii de Paște,
consilierii locali considerând că acest demers ar fi frumos mai ales că implică niște costuri
derizorii.
În continuare, consilierii locali prezintă individual rapoartele de activitate pentru
anul 2015
Dl primar reiterează problema străzilor din toată comuna, precizând că s-au făcut
estimări privind costul reabilitării acestora, suma fiind de cca 120.000 lei fără TVA, sumă
de care nu dispunem la acest moment. Consilierii locali aprobă în unanimitate
contractarea unei firme specializate pentru reabilitarea tuturor străzile, cu precizarea că
până în luna decembrie a acestui an vor aloca întreaga sumă aferentă lucrărilor ce nu mai
suportă amânare.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,15

Valea Crişului, la 23 martie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA DIANA
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