ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 5/2018
Încheiat astăzi, 20 martie 2018, 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 8 consilieri
locali, dl Para Benjamin, Ioachim Silviu și dl Kiss Karoly fiind absenți. 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 aprobarea antemăsurătorii lucrărilor silvice și a prețului
de vânzare a materialului lemnos destinat nevoilor populației din comuna Valea Crișului
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia
de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Covasna”pe anul 2018
4. 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 alegerea președintelui de ședință. Este propus dl Balogh Lajos-Robert. Se supune
la vot deschis propunerea: 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 antemăsurătorii lucrărilor silvice și a prețului de vânzare a materialului
lemnos destinat nevoilor populației din comuna Valea Crișului. Dl primar prezintă
antemăsurătoarea și precizează că având în vedere discuțiile din ședința trecută, s-a

propus ca prețul de vânzare să fie de 140 lei/mc, vânzarea urmând a se realiza prin
intermediul Ocolului Silvic Hatod – administratorul fondului forestier al comunei.
Dl David este de părere că materialul lemnos rezultat ar trebui folosit pentru sala de
sport, însă dl primar și ceilalți consilieri locali sunt de părere că ar trebui vândut populației
întrucât este vorba de lemne foarte subțiri rezultate în urma igienizării pădurii – improprii
pentru sala de sport.
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 cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”pe anul
2018. Dl primar precizează că a fost stabilită o cotizație anuală de 500 lei. Consilierii locali
sunt de părere că sunt multe probleme în continuare cu aruncatul gunoiului la marginea
pădurii și în apă.
Dna Varga întreabă dacă mai sunt persoane care nu au încheiate contracte cu TEGA,
pentru că aceste persoane chiar nu au ce face cu gunoiul și atunci sigur îl aruncă pe unde se
poate. Dna secretar anunță sunt astfel de liste communicate primăriei de către TEGA, dar
pentru aceste persoane am instituit și aplicăm taxa special de salubrizare.
Dl David este de părere că greu să colectezi separat deșeurile întrucât se pune la
dispoziția locuitorilor doar câte un tomberon.
Dl Vancsa Bela completează că mai vin și câinii la tomberoane și este împrăștiat tot
gunoiul.
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 Vancsa Bela readuce în discuție problema câinilor lăsați liberi de stăpâni
în satul Calnic, prezentând și o petiție formulată de locuitori ai acestui sat. Dl viceprimar
informează că au fost aduși hingherii prin comună, dar atunci câinii au dispărut de pe
străzi. O altă problem o reprezintă faptul că se știe care sunt proprietarii faptici ai câinilor
lăsați liberi, dar niciun animal nu este microcipat pentru a se demonstra proprietatea, așa
că singura soluție rămân hingherii plătiți din fondurile locale, care să captureze câinii.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 20 martie 2018
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