ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 23/2018
Încheiat astăzi, 20 decembrie 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; dna Varga Ottilia Eva fiind absentă. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului
pe anul 2018
2. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2018. Dna contabil
anunță că prin Hotărârea Consiliului Județean nr 210/2018 cu privire la repartizarea pe
unități administrativ teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului
Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit prevăzut la art 6, alin (3) lit”b”
din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr 2/2018, Comuna Valea Crișului a primit suma
de 33.000 lei, sumă propusă a fi alocată pentru realizarea amenajamentului pastoral. Se
supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse.

Dna secretar prezintă adresa GAL Alutus prin care ni se adduce la

cunoștință că proiectul ”Achiziționare buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul
Covasna”, a fost declarat conform.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,15
Valea Crişului, la 20 decembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KISS KÁROLY

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA

2

