ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3/2019
Încheiat astăzi, 26 februarie 2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (1) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care au participat toți cei 9 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dna
contabil, dl primar 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 Amenajamentului pastoral al comunei Valea
Crișului
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2019
3. Diverse
Dl primar propune suplimentare ordinei de zi că un punct: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale
”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”
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 Amenajamentului pastoral al comunei Valea Crișului. Dl primar
prezintă Amenajamentul pastoral încmit pentru comuna Valea Crișului, precizând că a fost
depus în vederea avizării la D.A.D.R. Covasna. Dl primar informează consilierii locali că

acest amenajament a fost contractat spre execuție întrucât ni s-a adus la cunoștință că este
necesară întocmirea lui, în caz contrar locuitorii din comună nu vor putea lua subvenții
APIA pentru aceste categorii de terenuri. Deși am primit invitațiile pentru fermieri în
vederea depunerii documentelor, abia vineri 22 februarie s-a decis ca în acest an să nu
condiționeze acordarea subvențiilor de realizarea amenajamentului pastoral. În situația în
care nu am fi reușit să realizăm amenajamentul și s-ar fi solicitat de APIA, era toată lumea
nemulțumită. Problema este că noi ne-am încadrat în timp, dar acest document nu mai
trebuie și este realizat pentru terenuri aflate în proprietatea privată a locuitorilor, astfel că
trebuie să recuperăm sumele contractate; primăria neavând deloc terenuri incluse în acest
amenajament.
Dl Vancea este de părere că acum oamenii vor fi nemulțumiți că la Valea Crișului se
achită contravaloarea amenajamentului în timp ce în alte comune, nu va fi cazul întrucât
încă nu sunt realizate.
Dl Vancsa Bela este de părere că suma de achitat nu este mare, având în vedere că
amenajamentul este valabil 10 ani, însemnând să plătească 5 lei/an/hectar.
Consilierii locali sunt în unanimitate de acord ca primăria să solicite fiecărui
utilizator de pajiști achitarea contravalorii amenajamentului în funcție de suprafața
deținută, odată cu eliberarea adeverințelor APIA, conform Procedurii de distribuire
anexate proiectului de hotărâre, astfel încât să se recupereze sumele contractate.
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 punctului 2 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2019. Dna secretar
prezintă situația posturilor existente, adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr
67546/2019, prin care ne aduce la cunoștință abrogarea art 23 privind Planul de ocupare a
funcțiilor publice, din Legea nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată cu modificările și completările ulterioare, precizând că pentru acest an se
propune organizarea unui examen de promovare pentru un funcționar public care
îndeplinește condițiile de promovare, respectiv finalizarea stagiului pentru un funcționar
public debutant. În situația în care este necesar, se va organiza concurs de ocupare a
funcțiilor publice vacante sau a celor de natură contractuală, însă la acest moment este
suficient personalul existent.
Nefiind alte discuții, 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 punctului suplimentar înscris pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind aprobarea Contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”.
Dl primar prezintă Contractul de finanțare nr 3811/21.02.2019 încheiat cu Agenția
pentru Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”, precum și valoarea
investiției:
Valoarea totală a proiectului: 8.187.437,72 lei
Valoarea finanțării nermabursabile acordate de AM/OI: 8.023.688,94 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 163.748,78 lei
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Vancsa Bela este de părere că ar trebui luate niște măsuri suplimentare
pentru ca fiecare să-și curețe șanțurile din fața gospodăriilor.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,15
Valea Crişului, la 26 februarie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KISS KÁROLY

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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