ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 3 /2017
Încheiat astăzi, 14 februarie 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 9 consilieri
locali, dl Kiss Karoly fiind absent. Ședința comisiei de specialitate nu a avut loc din lipsă de
cvorum, fiind prezent doar dl Vancsa Bela. 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 dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2017
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2017
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 Balogh propune spre dezbatere primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017. Dna
secretar prezintă adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr 2232/2017, prin
care ne aduce la cunoștință că este necesară corectarea denumirii funcției publice de
consilier clasa I grad profesional principal în consilier juridic clasa I grad profesional
principal, precizând că această eroare materială a fost corectată. 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
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului de

specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2017. Dl primar precizează
că pentru anul 2017 se propun modificări după cum urmează:
 Transformare funcției publice vacante de Consilier juridic, grad profesional
principal din cadrul Compartimentului juridic, în funcția publică de
Consilier juridic, grad profesional debutant, clasa 24.


Excluderea celor două posturi devenite vacante de asistent personal
existente în organigramă, urmare a încetării contractelor individuale de
muncă a numitelor Dima Anna și Sorban Erzsebet.

Dl primar informează că se va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea
funcțiilor publice de referent și consilier juridic în cel mai scurt timp întrucât avem o lipsă
acută de personal, inclusiv consiliera de la registrul agricol fiind în concediu fiind
însărcinată.
Dl David precizează că în ceea ce privește asistenții personali, Dima Ana de exemplu
își lasă mereu copilul nesupravegheat pe stradă fiind permanent în pericol.
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 David precizează că sunt multe becuri arse în comună la iluminatul
public, iar dl viceprimar anunță că va trebui să luăm măsuri după ce se vor finaliza
lucrările la rețeaua electrică.
Dl Vancea Lajos informează că vor veni în control de la DSP la școală, iar situația nu
este foarte bună, întrebând care mai este situația privind realizarea reabilitării acestui
imobil. Dl primar precizează că am fost informați că suntem incluși într-un program
guvernamental pentru reabilitarea acestui imobil, însă până în prezent nu avem niciun
document în acest sens și există posibilitatea de a beneficia de dublă finanțare dacă
depunem acest proiect pentru finanțare la alte instituții.
Dl viceprimar anunță că vor fi făcute verificări privind întreținerea șanțurilor din
fața gospodăriilor localnicilor și vor fi luate măsurile care se impun.
Dl primar prezintă Decizia Tribunalul Covasna nr 853/A pronunțată la data de 20
decembrie 2016 în Dosarul nr 5739/305/2014, prin care în mod irevocabil s-a dispus ca
Ioachim Silviu să achite bugetului local al comunei Valea Crișului prejudiciul produs prin
achiziționarea ilegală a unor telefoane mobile.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45.
Valea Crişului, la 14 februarie 2017
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