ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 12 /2017
Încheiat astăzi, 27 septembrie 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 Para Magor și dl Vancsa Bela fiind absenți. Ședința începe la ora 8,40 iar ședința
comisiei de specialitate s-a desfășurat din lipsă de cvorum. 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 alegerea președintelui de ședință.
2. Adoptarea hotărârii privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Para Benjamin
3. Diverse
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Rectificarea bugetului
general al comunei Valea Crişului pe anul 2017.
Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare, a ordinei de zi propuse, precum și a punctului
suplimentar: 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 alegerea
președintelui de ședință. Este propus dl Kiss Karoly. 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 dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Para Benjamin. Deși a fost
convocat la prezenta ședință a Consiliului Local, dl Para Benjamin nu s-a prezentat și a

depus vreun document din care să reiasă absența motivată a acestuia, drept pentru care nu
a fost adoptată hotărâre de consiliu local în acest sens. Dl Kiss precizează că, deși l-a
contactat telefonic, dl Para nu răspunde dar știe faptul că a acceptat mandatul, urmând
probabil să se prezinte la o ședință ulterioară.
Se trece la dezbaterea punctului suplimentar de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul
2017. Dl primar prezintă sumele supuse rectificării, communicate de către
directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna nr.
13.414/20.09.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru anul 2017
și Decizia nr 9/19.09.2017.
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 adresa Școlii Gimnaziale Kalnoky Ludmilla prin care
se solicit desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local care să facă parte din
consiliul de administrație a acestei instituții. Sunt propuși și consilierii locali: Vancea Lajos
și Ioachim Silviu, membrii Consiliului Local fiind de acord cu aceste propuneri.
Dl primar prezintă reclamația formulată de către dna David Eniko privind existența
unor vulpi în satul Calnic, consilierii locali considerând că se va găsi o soluție în vederea
rezolvării situației.
Dl Kiss Karoly se interesează despre stadiul licitației organizate pentru realizarea
lucrărilor la grădiniță, precum și de criteriul de atribuire iar dl primar informează că data
limită de depunere a ofertelor a fost prelungită până la data de 5 octombrie 2017 urmare a
intervenirii unei erate, la acest moment fiind înscriși 4 participanți, criteriul de atribuire
fiind prețul cel mai scăzut. În vederea unei bune derulări a contractului de execuție, dl Kiss
este de părere că executantul ar trebui să plătească garanția de bună execuție în procent de
10% la debutul lucrării, nu prin rețineri successive.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,38.
Valea Crişului, la 27 septembrie 2017
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