ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5 /2017
Încheiat astăzi, 20 aprilie 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,
Ioachim Silviu și dna Varga Ottilia-Eva fiind absenți. Ședința începe la ora 8,30. 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 modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.
4/ 2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A.
Sfântu Gheorghe
2. Adoptarea

hotărârii

privind

aprobarea

Documentației

tehnice

pentru

apartamentare a imobilului înscris în CF nr 24592 – Valea Crișului
3. Adoptarea hotărârii privind modificarea Programului de investiții pentru anul 2017
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2017
5. 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: Adoptarea hotărârii privind
modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/ 2009 a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Dna secretar prezintă anexele
la proiectul de hotărâre. Dl primar aduce în discuție problema gunoaielor depozitate la

marginea pădurii și pe malul râului, zone în care au fost găsite inclusiv televizoare și
mobilă; situația datorându-se faptului că mulți locuitori nu au încheiat contract cu TEGA
SA, iar cei care au avut astfel de contracte au fost reziliate întrucât nu nu s-a plătit
serviciul. Dl David este de părere că ar trebui să adoptăm o hotărâre de consiliu prin care
să aprobăm amenzi pentru cei prinși că aruncă gunoiul prin comună. Dl primar și ceilalți
consilieri sunt de acord cu o astfel de inițiativă, precizând că cei care nu au contract
încheiat vor plăti oricum contravaloarea serviciilor de salubrizare la primărie.
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.
Dl Ilyes propune spre dezbatere următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind aprobarea Documentației tehnice pentru apartamentare a
imobilului înscris în CF nr 24592 – Valea Crișului. Dl primar prezintă anexele la
proiectul de hotărâre iar dna secretar prezintă propunerea de apartamentare:
1. Parterul comercial – oficiu poștal cu 9 încăperi, suprafață utilă de 121,34 mp,
cota de participare la părțile de uz comun de 222/632 parte – proprietatea
Companiei Naționale Poșta Română SA. (unitatea individuală nr 1)
2. Apartamentul 1 – compus din 3 camere și dependințe, suprafața utilă de 61,88
mp, cota de participare la părțile de uz comun de 113/632 parte – proprietatea
numiților Mézes Ladislau și Mézes Maria. (unitatea individuală nr 2)
3. Apartamentul 2 – compus din 2 camere și dependințe, suprafața utilă de 50,03
mp, cota de participare la părțile de uz comun de 92/632 parte – proprietatea
numitei Kozma Margareta (unitatea individuală nr 3).
4. Apartamentul 3 – compus din 3 camere și dependințe, suprafața utilă de 61,87
mp, cota de participare la părțile de uz comun de 113/632 parte – proprietatea
numiților Prázsmári Imre și Prázsmári Olga (unitatea individuală nr 4).
5. Apartamentul 4 – compus din 2 camere și dependințe, suprafața utilă de 50,29
mp, cota de participare la părțile de uz comun de 92/632 parte – proprietatea
numitei Magyarosi Irma (unitatea individuală nr 5).
Dl Kiss Karoly întreabă care este motivul pentru care Consiliul Local trebuie să
adopte o astfel de hotărâre iar dna secretar indică temeiul legal.
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.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea Programului de investiții pentru anul 2017. Dl primar precizează că cele două
cămine culturale din comuna Valea Crișului au fost trecute în Programul de investiții ca
două proiecte diferite. Ulterior, după consultarea Ghidului solicitantului, am constatat că
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pentru obținerea de fonduri europene, cele două cămine pot forma obiectul unei cereri de
finanțare, în acest fel economisim fonduri.
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.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe
trimestrul I al anului 2017. Dna contabil prezintă sumele, apoi 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. Dna secretar prezintă Raportul încheiat cu ocazia efectuării controlului
reprezentanților Instituției Prefectului județului Covasna, evidențiind măsurile care au fost
dispuse în ceea ce privește activitatea consilierilor locali precum și Ordonanța de instituire
a sechestrului asigurator emisă la data de 31.03.2017 în Dosarul nr 2343/P/2011.
La ședință participă 3 persoane din satul Valea Crișului, respective dna Balogh
Katalin, Imre Izabella și Antal Tunde care reclamă zgomotul din zona cartierului Danka
Pista – aspect sesizat în nenumărate ocazii. Dl primar precizează că am solicitat sprijinul
IPJ Covasna – instituție care nu a luat nicio măsură până la acest moment, precum și la
Inspectoratul Județean de Jandarmi – care a trimis personal în zonă doar ziua la orele
prânzului. Dl Kiss Karoly propune să solicităm IJJ ca aceste razii să fie dispuse noaptea
când este zgomot și nu ziua când este liniște. În vederea rezolvării problemei, dl primar
anunță că marți va fi organizată o ședință publică la care vor fi invitați și reprezentanții
poliției.
Dl primar aduce în discuție problema recepției casei mortuare din Calnic, unde deși
s-a format o comisie și a participat toată lumea la verificarea în teren a lucrării, procesul
verbal întocmit nu a fost semnat de toți membrii și nici nu au fost depuse obiecțiuni. Dna
secretar precizează că unii membri nu au semnat pe motiv că nu au înțeles conținutul
procesului verbal, recomandând ca pe viitor fiecare membru să citească aceste documente
înainte de a refuza semnarea lor, reamintindu-le că această obligație le revine în calitate de
membri în comisii; în situația în care au obiecțiuni să le formulize în scris și să și le assume
prin semnătură.
Dl Vancsa Bela este de părere că pentru lucrările suplimentare recomandate de
comisie, să nu mai avem același executant dată fiind întârzierea cu care a finalizat lucrarea.
Dl David Ferenc solicită ca în măsura disponibilității fondurilor, să nivelăm străzile
cu autogrederul.
Dl primar prezintă o propunere de proiect privind realizarea unei platforme de
gunoi la Valea Crișului care să deservească întreaga comună, precizând că am participat la
o ședință la Consiliul Județean Brașov organizată de Ministerul Mediului, în cadrul căreia
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au fost prezentate demersurile necesare în vederea demarării proiectului. Consilierii locali
sunt în unanimitate de accord cu această inițiativă, urmând a se discuta într-o ședință
ulterioară datele tehnice și economice pentru demararea acestui proiect.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,05.

Valea Crişului, la 20 aprilie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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