ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 4 /2016
Încheiat astăzi, 6 aprilie 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 8 consilieri, dl Kecskes
Jozsef și dl Szanto Oliver fiind absenți. 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 aprobarea concesionării, prin licitaţie, a unui teren aflat
în proprietatea publică a comunei Valea Crişului şi numirea comisiei de evaluare a
ofertelor
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Valea Crișului nr 52/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
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 aprobarea concesionării, prin licitaţie, a unui teren aflat
în proprietatea publică a comunei Valea Crişului şi numirea comisiei de evaluare a
ofertelor. Dl primar prezintă solicitarea formulată de SC Dr Office SRL privind
concesionarea unui teren de 5 ha în vederea înființării unei sere de legume, precum și
Raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat Ing Gáspár Alexandru.
Dl David apreciază că valoarea subvenției de la APIA e mult mai mare decât
redevența pentru concesiune. Dl Czintos precizează care sunt valorile de arendare care se
practică prin comună. Consilierii locali apreciază că valoarea totală corectă a concesiunii

pentru întreaga suprafață este de 2500 euro, echivalentul a 11.250 lei și nu valoarea
invocată de evaluator care este foarte scăzută.
Dl primar prezintă anexele la proiectul de hotărâre și propunerea de comisie de
licitație, astfel:
Preşedinte: - Karácsony László – viceprimar;
Membri:

- reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna;
- Szilágyi Zsolt – consilier;
- reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna;

Secretar: Panaite Ana-Diana – secretarul comunei Valea Crișului;
Membru de rezervă –Zoltáni Tünde - consilier.
Se supune la vot deschis propunerea de concesionare pentru o perioadă de 49 ani
prin licitație publică cu oferta în plic, având prețul total de pornire 2500 euro: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea
Crișului nr 52/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. Dl
primar prezintă proiectul de hotărâre și adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr
45622/31.03.2016, propunând prelungirea primului termen de plată a impozitului pe
clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, până la
data de 30 iunie 2016 și acordare a bonificației de 10% în această perioadă.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dna Varga Ottilia consideră că este evidentă diferența dintre iluminatul
clasic și cel cu led-uri, dl primar informând că o firmă care comercializează astfel de led-uri
s-a oferit să monteze gratuit câte 3 bucăți în Valea Crișului și Calnic astfel de becuri pentru
ca locuitorii să-și formeze o părere despre aceste produse.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 6 aprilie 2016
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