ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2 /2017
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2017, 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 10 consilieri
locali, dna Bokor Sarolta fiind absentă. Ședința începe la ora 9 03 iar Dl Vancea Lajos intră
în sala de ședințe la ora 914. 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 încetarea de drept a mandatului de consilier local al
doamnei BOKOR SAROLTA
2. Adoptarea hotărârii privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2017
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2017
4. Adoptarea hotărârii pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Valea Crişului
5. Adoptarea hotărârii privind aderarea Comunei Valea Crișului la ASOCIAŢIA
ALUTUS REGIO EGYESÜLET
6. Adoptarea hotărârii privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crișului
pentru anul şcolar 2017-2018
7. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul IV al anului 2016
8. 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 încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei BOKOR
SAROLTA. Dl primar precizează că dna Bokor nu a mai participat la ședințe din luna iulie
2016, lipsind la mai mult de 3 ședințe. Dna secretar comunică reprezentanților EMNPPPMT documentele care trebuie depuse pentru validarea următorului supleant. Dl Kiss
precizează că se va discuta la partid și se va lua o decizie. Se supune la vot deschis
propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii locali în anul 2017. Dna secretar notează datele comunicate de fiecare consilier
local pentru stabilirea întâlnirilor cu cetățenii. 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 aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2017. Dl primar prezintă anexele la proiect care cuprind investițiile propuse a
se realiza în anul 2017, iar dna secretar precizează care sunt sursele de finanțare. Dl Kiss se
interesează dacă suma prevăzută în anexă pentru Casa mortuară de la Calnic este diferența
pentru anul 2017 sau suma întreagă și dacă sunt bani pentru toate aceste investiții, iar dna
secretar precizează că este evidențiată suma totală a lucrării fără TVA. În ceea ce privește
investițiile finanțate din fonduri europene, dna secretar precizează că pentru proiectele
depuse deja, sumele nu vor putea suferi modificări, fiind deja aprobate prin hotărâri ale
consiliului local, iar în cazul celorlalte proiecte, vom face modificări în funcție de nevoi. Dl
primar precizează că vor fi făcute modificări în funcție de buget, la acest moment nu știm
cum va fi bugetul, dar vom utiliza și sumele rămase de anul trecut. 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 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Valea Crişului. Dl primar propune
acordarea calificativului Foarte bine pentru activitatea secretarului comunei în anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu 8 voturi pentru, consilierii Ioachim Silviu și Kiss Karoly se abțin fără a
face alte comentarii.
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Adoptarea hotărârii privind aderarea Comunei Valea Crișului la ASOCIAŢIA
ALUTUS REGIO EGYESÜLET. Dl primar prezintă în ce constă activitatea asociației.
Dl Kiss Karoly întreabă cât este cotizația anuală, iar dl primar informează că este
5.000 lei. Dl Vancsa Bela este de părere că ar trebui să achiziționăm măcar un
excavator sau buldozer. 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 aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crișului
pentru anul şcolar 2017-2018. Dna secretar prezintă avizul conform emis de
Inspectoratul Școlar iar dl primar precizează că nu sunt modificări față de anul
trecut. Dl Vancea este de părere că este o problemă la Calnic unde este un număr
redus de copii, problemă reiterată și de dl David. 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 aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul IV al anului 2016. Dna contabil
prezintă sumele – suma totală din fondul de rulment fiind de 853.000 lei. Nefiind
alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Balogh întreabă care este situația Casei mortuare de la Calnic iar dl
primar precizează că este în continuare problemă cu racordarea la energie electrică. Dl Kiss
propune să reziliem contractul și să execute altcineva restul de lucrări pentru ca obiectivul
să devină funcțional. Dna secretar informează că acest contract este deja expirat ca termen
de execuție. Dl primar prezintă integral reclamația formulată de Ioachim Silviu privind
ședința publică din data de 20 decembrie 2016. Dna secretar întreabă consilierii locali dacă
au fost sau nu prezenți cei 6 consilieri, fiecare dintre ei confirmând prezența. Consilierul
Ioachim insistă că primarul ar fi trebuit să vină să anunțe că ședința se va amâna din cauza
lipsei de cvorum. Dl primar precizează că nu poate obliga consilierii să se prezinte la
ședințe iar la acuzația adusă privind nelegalitatea hotărârilor adoptate, secretarul comunei
precizează că toate actele administrative au fost aduse la cunoștința Instituției Prefectului
în vederea verificării legalității.
Dl primar informează că dl Zsigmond a adus la cunoștința Consiliului Local un
răspuns la întâmpinare formulat de către Ioachim Silviu într-un proces cu dl Zsigmond, în
cuprinsul căruia sunt făcute referiri mai mult la noi decât la persoana cu care se judecă,
punând la dispoziția consilierilor locali documentul. Consilierul Ioachim răspunde că este
o altă problemă cu termen pe 7 februarie, acuzând în continuare felul în care s-au pus în
executare hotărârile instanțelor judecătorești privind secretarul comunei.
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Dl Kiss reclamă că există o suprafață de teren cumpărată de dl Bedo Zsolt, îngrădită
în prezent și care era în trecut un drum ce asigura accesul oamenilor în pădure. Dl primar
informează că va verifica situația.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45.
Valea Crişului, la 31 ianuarie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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