ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 8 /2016

Încheiat astăzi, 22 iunie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform Ordinului Prefectului
județului Covasna nr 165/17.06.2016, modificat prin Ordinul Prefectului județului Covasna
nr 166/17.06.2016, în baza și în executarea dispozițiilor art 30 alin 1 din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
la care participă primarul ales dl Kisgyörgy Sándor și candidații cărora li s-au atribuit
mandate de consilieri locali la alegerile autorităților administrației publice locale din data
de 5 iunie 2016, după cum urmează: Karácsony László, Dávid Ferenc, Vancea Lajos, Varga
Ottilia-Éva, Balogh Lajos-Robert, Ilyes Gyula, Váncsa Béla, Para Magor Róbert, Kiss
Károly, Ioachim Silviu, Bokor Sarolta. Din oficiu participă dna secretar și din partea
Instituției Prefectului județului Covasna - șef serviciu – dna Goicea Gabriela.
Dna Goicea Gabriela felicită persoanele prezente pentru rezultatul alegerilor apoi se
trece la stabilirea președintelui de vârstă, dl Vancea Lajos, respectiv cei mai tineri doi
consilieri: Varga Ottilia-Eva și Vancsa Bela.
Dl Vancea Lajos preia conducerea ședinței, felicitându-și colegii, apoi se trece la
adoptarea hotărârilor potrivit dispozițiilor art 30 alin 1 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Adoptarea hotărârii privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor
din Consiliul local al comunei Valea Crișului. Sunt propuși următorii consilieri locali:
Varga Ottilia-Éva, Kiss Károly și Karácsony László. Se supune la vot deschis propunerea:
cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Adoptarea hotărârii privind consemnarea rezultatului validării mandatelor
consilierilor din Consiliul local al comunei Valea Crișului. Dna secretar prezintă dosarele

întocmite de Biroul Electoral de Circumscripție nr 40 Valea Crișului, renunțarea d-lui
Kisgyörgy Sándor la funcția de consilier local în favoarea funcției de primar precum și
adresa UDMR de confirmare a apartenenței politice a d-lui Para Magor-Robert iar dna
Goicea Gabriela aduce la cunoștința consilierilor locali cazurile prevăzute de lege privind
invalidarea mandatelor consilierilor locali. Comisia de validare propune validarea
mandatelor tuturor consilierilor locali, după cum urmează:
BALOGH LAJOS-ROBERT, consilier local, validat
BOKOR SAROLTA, consilier local, validat
DÁVID FERENC, consilier local, validat
ILYES GYULA, consilier local, validat
IOACHIM SILVIU, consilier local, validat
KARÁCSONY LÁSZLÓ, consilier local, validat
KISS KÁROLY, consilier local, validat
PARA MAGOR RÓBERT, consilier local, validat
VANCEA LAJOS, consilier local, validat
VÁNCSA BÉLA, consilier local, validat
VARGA OTTILIA-ÉVA, consilier local, validat
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Adoptarea hotărârii privind declararea Consiliului local al comunei Valea Crișului ca
legal constituit. Dna secretar dă citire conținutului Jurământului, apoi consilierii locali
depun, pe rând jurământul. Dna Goicea Gabriela prezintă Încheierea pronunțată de
Judecătoria Sf Gheorghe în Dosarul nr 2759/305/2016 prin care s-a validat alegerea
primarului comunei Valea Crișului a d-lui Kisgyörgy Sándor.
Dl Kisgyörgy Sándor depune jurământul în fața Consiliului Local al comunei Valea
Crișului.
4. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință. Este propus dl
Vancea Lajos, președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. Se supune la vot deschis
propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate
de voturi.
5. Adoptarea hotărârii privind alegerea viceprimarului comunei Valea Crișului. Dl
Vancea Lajos îl propune pe dl Karacsony Laszlo iar dl Kiss Karoly îl propune pe Ioachim
Silviu. Se ia o scurtă pauză, timp în care sunt realizate buletinele de vot, apoi fiecare
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consilier local își exprimă opțiunea individual, prin vot secret. Se trece la numărarea
voturilor exprimate, constatându-se următoarul rezultat:
-

Dl Karácsony László – a obținut 8 voturi pentru

-

Dl Ioachim Silviu – a obținut 3 voturi pentru

După constatarea rezultatului votului, se supune la vot deschis propunerea: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl Karácsony László depune jurământul în calitate de viceprimar al comunei Valea
Crișului.
6. Adoptarea hotărârii privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Valea Crișului. Sunt făcute propuneri de comisii de specialitate și membri,
după cum urmează:
Comisia de agricultură
Dl consilier local – Váncsa Béla – președinte
Dna consilier local – Bokor Sarolta - secretar
Dl consilier local – Balogh Lajos-Robert - membru
Comisia de activităţi economico – financiare
Dl consilier local – Vancea Lajos – președinte
Dl consilier local – Ioachim Silviu - secretar
Dl consilier local – Ilyes Gyula - membru
Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
Dl consilier local – Karácsony László – președinte
Dl consilier local – Kiss Károly - secretar
Dl consilier local – Dávid Ferenc – membru
Comisia de protecţia mediului şi turism
Dl consilier local – Dávid Ferenc – președinte
Dl consilier local – Ioachim Silviu - secretar
Dl consilier local – Para Magor-Róbert - membru
Comisia juridică şi de disciplină
Dna consilier local – Varga Ottilia-Éva – președinte
Dl consilier local – Kiss Károly - secretar
Dl consilier local – Váncsa Béla - membru
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Comisia pentru tineret, cultură și sport
Dl consilier local - Para Magor-Róbert – președinte
Dna consilier local – Bokor Sarolta - secretar
Dl consilier local – Váncsa Béla - membru
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 16,20.

Valea Crişului, la 22 iunie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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