ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3/2018
Încheiat astăzi, 8 februarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 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 6 consilieri
locali, dl Para Benjamin, Ioachim Silviu și dna Varga Ottilia-Eva fiind absenți. Din oficiu
participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil și dna secretar.
La ședință participă și dl Havlin Laszlo din partea Ocolului Silvic Hatod.
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 bugetului general al comunei Valea Crişului
pentru anul 2018
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea completării Contractului de asociere, a
Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
3. Diverse
Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare și a ordinei de zi propuse: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2018. Dna
contabil prezintă sumele aferente fiecărui capitol bugetar.
Dl primar informează că bugetul ne-a fost redus cu aproximativ 350.000 lei întrucât
la calcularea deficitului bugetar s-au luat în calcul sumele primate de la AFIR cu titlu de
avans, ori comuna noastră a primit aproape 30 miliarde lei vechi.

Dl Vancea Lajos întreabă dacă se maid au tichetele pentru grădiniță iar dna contabil
precizează că se dau pentru cei care îndeplinesc condițiile legale.
Dl David se interesează care este stadiul proiectului privind construirea unui teren
de sport în satul Calnic, iar dl primar precizează că cei de la GAL ne-au pus în vedere că
este o problemă că terenul pe care se construiește este luat în superficie și nu este
proprietatea publică a comunei Valea Crișului, chiar dacă superficia s-a constituit pentru o
perioadă de 49 de ani, timp în care investiția se amortizează. Pe de altă parte, o altă
problemă semnalată, a fost discutată la Direcția Județeană de Culte care sunt de părere că
nu este în regulă să amplasăm în raza clopotniței – monument – acele containere cu
destinație de grupuri sanitare racordate la apă și canalizare, așa că nu știm cum vom
proceda cu cei ce vor merge pe acest teren să practice sport când vor avea nevoie de baie.
Din păcate pentru fiecare proiect pe care vrem să-l derulăm pentru locuitorii din comună,
avem nevoie de foarte multe avize și autorizații de la diverse instituții, care fiecare are
regulile ei specifice și trebuie să ții cont de toate aceste aspecte.
Consilierii locali aduc în discuție proiectul de canalizare din satul Valea Crișului,
precizând că au văzut prin sat persoane care se preocupă de acest proiect. Dl primar
precizează că probabil va fi nevoie de schimbarea soluției tehnice de proiectare, dar în
acest moment așteptăm un răspuns ferm de la Oficiul de cadastru pentru a vedea dacă
noua soluție este fezabilă.
În continuare dl Havlin Laszlo aduce la cunostința consilierilor locali că este
necesară curățarea pădurii proprietatea comunei, demers ce urmează a implica niște
costuri din partea Primăriei, însă urmare a acestei operațiuni, va rezulta o cantitate de
aproximativ 80 mc lemn de foc ce poate fi vândută către populație. Consilierii locali sunt
de părere că ar trebui stabilit un preț de pornire de 140 lei/mc, preț ce va fi propus spre
aprobare într-o ședință ulterioară a Consiliului Local
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 aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
județul Covasna”. Dl primar precizează că Orașul Baraolt și-a manifestat intenția de a face
parte din această asociație, prezentând documentele ce însoțesc proiectul de hotărâre.
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. Consilierii locali prezintă rapoartele de activitate pentru anul 2017, după
cum urmează: dl Ilyes Gyula, dl Vancea Lajos, dl Para Magor-Robert, dl David Ferenc, dl
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Kiss Karoly, dl Balogh Lajos-Robert. Dna secretar reamintește consilierilor locali
obligativitatea depunerii rapoartelor de activitate, precum și declarațiile de avere și de
interese aferente anului 2017.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,45
Valea Crişului, la 8 februarie 2018
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