ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 21/2018
Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (2) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care participă din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri
locali; dl Para Magor Robert fiind absent. Din oficiu participă dl primar, referentul contabil și
secretarul comunei.
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 unor studii, precum și a proiectului Actului
adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
2. 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
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea implementării proiectului ”Achiziționare
buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul Covasna”
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Valea Crișului, județul
Covasna
5. Adoptarea hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului
de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul
2018
6. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului administrativ-gospodăresc organizat la nivelul comunei Valea Crișului,
județul Covasna
7. 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 unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.
128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. Dl
primar prezintă documentația comunicată de Asociația de dezvoltare intercomunitară
”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, respectiv propunerea de
integrare a Orașului Baraolt în Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul
Covasna (SMID Covasna). Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: 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 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 tarifele serviciilor
publice de salubrizare propuse a fi aprobate precum și prevederile anexelor la Actul adițional
nr 18/2018. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl primar propune modificarea ordinei dezbaterii proiectelor de hotărâre de pe
ordinea de zi, astfel că următorul punct de pe ordinea de zi supus dezbaterii este adoptarea
hotărârii privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2018. Dl primar
propune aprobarea următoarelor modificări:
-

Desființarea funcției contractuale de șofer din cadrul Compartimentului pentru

situații de urgență – Comuna Valea Crișului nu deține mașină de intervenție, motiv pentru
care menținerea acestei funcții nu are utilitate practică;
-

Înființarea unei funcții de natură contractuală de șofer din Compartimentul

administrativ-gospodăresc, necesară având în vedere demersurile realizate în scopul
achiziționării unui buldoexcavator în Comuna Valea Crișului,
-

Schimbarea denumirii Compartimentului autoritate tutelară și asistență socială

în „Compartiment asistență socială” conform exigențelor impuse de prevederile HGR nr
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul
comunei Valea Crișului, județul Covasna. Dna secretar prezintă Regulamentul supus
dezbaterii cu precizarea că s-au avut în vedere dispozițiile HGR nr 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, precum și îndrumările comunicate de
reprezentanții AJPIS Covasna.Nefiind alte discuții, 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 proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Compartimentului administrativ-gospodăresc organizat la nivelul
comunei Valea Crișului, județul Covasna. Dl primar prezintă propunerea de regulament,
precizând că aceste demersuri sunt necesare în vederea depunerii unei solicitări de finanțare
în cadrul GAL Alutus, pentru achiziționarea unui buldoexcavator, complet echipat. 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 proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului ”Achiziționare buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dl
primar informează că am solicitat 3 oferte de preț de la operatori economici care au acest
profil de activitate, detaliind indicatorii tehnico-economici ai investiției. Având în vedere că
există posibilitatea achiziționării unui utilaj, consilierii locali sunt în unanimitate de acord ca
după achiziția acestuia să se revină cu o propunere de hotărâre privind aprobarea unei taxe
speciale de închiriere, astfel proiectul va deveni generator de venituri, asigurându-se din
partea bugetului local o cofinanțare de minim 10%. Dl primar informează că proiectul va fi
depus spre finanțare în cadrul Submăsurii 19.2 al PNDR 2014-2020 implementat de Gruoul
de Acțiune Locală Asociația Alutus Regio Egyesület. Se supune la vot deschis propunerea:
cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Consilierii locali revin la problema achitării de către populație a serviciilor de
salubrizare precum și a celor de alimentare cu apă, iar dl primar informează că s-au dispus
măsurile necesare în vederea recuperării acestor creanțe, inclusive prin executare silită.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,25
Valea Crişului, la 28 noiembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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