ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 9 /2016
Încheiat astăzi, 28 iunie 2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 şi 3 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care participă toți cei 11 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor și dna secretar.
Dl primar salută prezența consilierilor locali prezenți la ședința Consiliului Local al
comunei Valea Crișului apoi președintele de ședință dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Valea Crișului nr 28/2016 privind implementarea proiectului „Construirea clădirii
grădiniței în sat Valea Crișului”
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.
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.
Dl Kiss Karoly anunță că are o problemă personală și părăsește sala de ședințe.
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Adoptarea hotărârii
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de alipire a terenurilor înscrise în CF nr
23610, CF nr 23611, CF nr 23612 și CF nr 23880 – Valea Crișului. Se supune la vot deschis
propunerea de suplimentare: cine este pentru, cine este împotrivă: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Dna Bokor Sarolta solicit traducerea ordinei de zi în limba maghiară întrucât nu
înțelege limba română. Dl primar traduce ordinea de zip e înțelesul dnei Bokor.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 28/2016 privind
implementarea proiectului „Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”. Dl primar

informează că firma de consultanță, ne-a adus la cunoștință, că potrivit ghidului de
finanțare, este obligatorie acceptarea de către solicitanți ca investiția să nu fie generatoare
de venit, precum și ca terenul aferent construcției să fie identificat separat în Inventarul
domeniului public al UAT-ului respectiv.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna. Dl primar explică necesitatea
adoptării acestei hotărâri pentru completarea documentației pentru realizarea grădiniței.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul suplimentar de pe ordinea zi: însuşirea documentaţiei tehnice
cadastrale de alipire a terenurilor înscrise în CF nr 23610, CF nr 23611, CF nr 23612 și CF
nr 23880 – Valea Crișului. Dl primar prezintă documentația, și nefiind alte discuții, se
supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Diverse. Dna secretar distribuie tuturor consilierilor locali formularele pentru
declarații de avere și de interese în vederea completării acestora potrivit normelor legale.
În continuare, toate discuțiile se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Un număr
de 4 persoane din satul Valea Crișului prezintă Consiliului local problema romilor care
permanent fac zgomot, ascultă muzică la volum maxim. La discuție participă și șeful de
post – Iancu Corvin care explică măsurile legale ce pot fi luate în astfel de situații. Dl
primar prezintă plângerile formulate de către Ioachim Silviu în numele romilor din
comună, prin care Primăria este acuzată că discriminează romii, iar Ioachim Silviu
precizează că sunt instituții abilitate pentru a lua măsuri.
Dl Vancsa aduce în discuție problema cabinetului medical, care deși este o clădire
destul de nouă, se află în stare avansată de degradare. Dl primar informează că executantul
mai solicită o sumă suplimentară de bani urmare a actelor adiționale semnate ilegal de
către Ioachim Silviu, situația fiind în prezent cercetată de Parchet. Ioachim Silviu acuză că
în 4 ani, actuala conducere nu a fost în stare să achite diferența, precizând că donează el
țiglele necesare pentru înlocuirea celor degradate iar dl primar reiterează ilegalitatea
acestor plăți. În vederea rezolvării situației, consilierii locali propun ca reprezentantul
executantului să fie invitat la ședința din data de 5 iulie 2016.
Dl primar aduce în discuție problema finanțării parcului prin AFM care acum ne
solicită returnarea tuturor fondurilor alocate întrucât fostul primar Ioachim Silviu a
solicitat fonduri pentru o suprafață de 20.000 mp în loc de 2.000 mp cât era real. Ioachim
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Silviu precizează că, de fapt conflictul ivit între Primărie și AFM s-a datorat întârzierii
executării lucrărilor, iar dl primar prezintă consilierilor locali cele 3 acte adiționale de
prelungire a duratei execuției semnate de către Ioachim Silviu. În continuare se discută
despre problema construirii obiectivului ”Casă memorial Bedo Albert”.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 17,15.

Valea Crişului, la 28 iunie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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