ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 1 /2017
Încheiat astăzi, 6 ianuarie 2017, 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 din cei 11 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri
locali, Bokor Sarolta, Ioachim Silviu și Para Magor-Robert fiind absenți. Din oficiu
participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil și dna secretar.
Dl primar salută prezența consilierilor locali prezenți la ședința Consiliului Local al
comunei Valea Crișului apoi dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
comunei Valea Crișului din anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare
2. 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 Balogh propune spre dezbatere primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei
Valea Crișului din anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare. Dna contabil
prezintă situația excedentelor bugetului local aferente anului 2016. Se supune la vot
deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar prezintă situația lucrărilor executate la Casa mortuară din Calnic
iar dl Vancea Lajos întreabă despre stadiul realizării proiectului la Extinderea Școlii
Kalnoky Ludmilla. Dl primar informează că mai avem nevoie de avizul O.A.R. și o expertiză
pentru a se putea demara lucrările de execuție, precizând că pentru reabilitarea școlii –

comuna Valea Crișului a fost inclusă într-un proiect pilot al Ministerului educației –
neavând vreo legătură cu C.N.I. SA.
În ceea ce privește sediul Primăriei, dl primar precizează că această investiție nu va
putea fi realizată prin Allutus sau alte fonduri europene, motiv pentru care va propune
alocarea de fonduri din bugetul local.
Dl David propune să întocmim un proiect prin care să achiziționăm un
buldoexcavator din fonduri gestionate de Allutus, interesându-se care este operatorul
economic care se ocupă de deszăpezire în comună. Dl primar precizează că firma
executantă este SC TRIO IMPEX SRL, a cărei servicii sunt achitate doar în situația
intervenției pe teren la solicitarea Primăriei, iar materialele antiderapante se facturează
doar în măsura utilizării lor. Dl David propune ca la Calnic să nu mai împrăștie sare decât
pe drumurile astfaltate, pe celelalte drumuri doar să aducă utilaje pentru îndepărtarea
zăpezii.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,35.
Valea Crişului, la 6 ianuarie 2017
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