ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1/2020
Încheiat astăzi, 8 ianuarie 2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (2) și art 134
alin (1) lit ”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ la care au participat toți cei 9
consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dna contabil, dl primar și secretarul general al
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. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
comunei Valea Crișului din anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului
adițional nr. 3 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.
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
Secretarul general al comunei Valea Crișului aduce la cunoștința consilierilor locali
documentele prevăzute de art 136 alin (8) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
apoi 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 Ilyes Gyula pentru a conduce ședințele
Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni. 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 doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Valea Crișului din anul 2019
a deficitului secțiunii de dezvoltare. Președintele Comisiei de activităţi economico –
financiare prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în urma
dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dna contabil aduce la cunoștința
consilierilor locali faptul că la secțiunea dezvoltare a fost înregistrat un deficit în cuantum
total de 806.571,71 lei, sumă ce a rămas disponibilă din anul precedent și care va fi trasferată
în fondul de rulment din buget.
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 trei de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 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.
Președintele Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de
această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus
dezbaterii. Dl primar prezintă studiul și Actul adițional comunicat de Asociația de dezvoltare
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr.
335/12.12.2019, înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr.8738/13.12.2019. Dl
Kiss întreabă care este modelitatea de raportare a cantităților de deșeuri selective și sumele
pe care le plătim suplimentar pentru că nu au fost colectate aceste deșeuri iar dl primar
informează că TEGA ne transmite cantitățile colectate/mc după cântărirea mașinilor care
colectează în comune, iar în ceea ce privește colectarea selectivă, Valea Crișului nu stă foarte
bine, astfel că sumele pe care le achităm sunt destul de mari.
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. Dna secretar general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali
formularele pentru declarații de avere și de interese aferente anului 2019, reamintind
obligația acestora privind prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul precedent.
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Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că va propune alocarea de
sume în vederea finalizării amenajărilor exterioare la casele mortuare din Valea Crișului și
Calnic, respectiv împrejmuirea spațiului exterior și amplasarea de umbrare, sens în care s-a
discutat cu un proiectant pentru a estima valoarea acestor lucrări. Consilierii locali sunt de
acord cu astfel de propunere având în vedere că și comisiile de recepție constituite pentru
aceste obiective de investiții, au propus executarea acestor lucrări.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,25
Valea Crişului, la 8 ianuarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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