ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 4 /2017
Încheiat astăzi, 16 martie 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri locali, dl
Kiss Karoly și dna Varga Ottilia-Eva fiind absenți. Ședința începe la ora 8,33. Dl Balogh
Lajos se prezintă la ședință la ora 8,37. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor,
dna contabil Mate Katalin 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului general al 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.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Alegerea președintelui de ședință. Este
propus dl Ilyes Gyula. Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl Ilyes Gyula preia conducerea ședinței trecându-se la următorul punct de pe
ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului general al comunei Valea
Crişului pentru anul 2017. Dl Vancea Lajos informează că s-a discutat bugetul în cadrul
ședinței de specialitate fiind în unanimitate avizat favorabil. Dna contabil prezintă
propunerile privind alocările de sume.
NR.
CRT
.
I.

DENUMIREA

PLAN

VENITURI TOTAL:,din care

3.421.080

a, -Venituri proprii
b, - Sume primite de la Cons Jud.
Conf.Hot.nr.
c, - Sume primite de la ANAF prin
Decizie
II.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

938.860
201.000
2.281.220

3.421.080+ 853.840 fond rulment =
4.274.920
AUTORITATI EXECUTIVE: din care:
850.100
a,
- chelt.personal
554.200
b, - chelt.material
289.400
c,- contributii
6.500
FOND REZERVĂ
170.000
PSI
8.000
INVATAMANT : din care:
1.519.500
a, -chelt.personal
1.247.000+25.000 bug.loc.=1.272.000
119.000 din TVA +98.000 bug.loc.=
b, -chelt.material
217.000
c,- burse
5.000
d,-tichet de gradinita
25.500
CAMINUL CULTURAL: TOTAL d.c.
50.530
a,
- chelt.personal
27.530
b, - chelt.material
23.000
BISERICII
20.000
SPORT: TOTAL d.c.
62.000
a, - chelt.material
62.000
ASISTENTA SOCIALA din care:
295.000
- chelt.pers.ptr.handicap.
26.540
-ajutor încălzire la ajutor social
12.000
-ajutor încălzire la altii
15.000
- protectia copilului
29.000
- indemnizatie pers.handicap.
177.460
-Diakonia
35.000
ILUMINAT PUBLIC
64.000
a- chelt.material
64.000
SERVICII SI DEZV.PUBLICA: d.c.
21.610
a,- chelt.personal
21.610
ALIMENTARE CU APA
80.000
a- chelt.material
80.000
SALUBRIZARE :d.c.
38.600
a- chelt.material
38.000
b, -contrib.ECO SEPSI
600
REPARATII DRUMURI
80.000
Dl David întreabă cum vor fi împărțiți banii la parohii, iar dl primar informează că
CHELTUIELI TOTAL:,din care:

în mod egal.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot deschis: cine este pentru,
cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar prezintă Raportul anual privind starea economică, socială si de
mediu al comunei pe anul 2016, precum și Raportul anual privind situația gestionării
bunurilor comunei pe anul 2016. Rapoarte de activitate mai prezintă și următorii consilieri
locali: David Ferenc, Para Magor-Robert, Vancsa Bela și Balogh Lajos-Robert.
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Dl David se interesează care este procedura de acordare a burselor școlare apoi
reiterează problema turmelor de oi care pășunează pe terenurile locuitorilor din comună
fără a avea acest drept.
Dna secretar reamintește consilierilor locali că au obligația depunerii rapoartelor de
activitate precum și a declarațiilor de avere/interese, formularele fiind deja comunicate.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 8,55.

Valea Crişului, la 16 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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