ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3/2020
Încheiat astăzi, 20 februarie 2020, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (1) 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 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ UNITĂȚI

AGRICOLE – FERMĂ DE REPRODUCȚIE PORCINE”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii lucrărilor silvice pentru anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
4.

Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local

al comunei Valea Crișului nr 35/2019 privind aprobarea concesionării unor parcele de teren,
persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
5.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 10/2020

privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului în anul 2020
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
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE – FERMĂ DE
REPRODUCȚIE PORCINE”. Președintele Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism
prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind
proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar prezintă solicitarea formulată de către SC
Bistri Genetic SRL, proiectul nr 148/2018 elaborat de B.I.A. Florea Stela pentru terenul în
suprafață totală de 11.322 mp, înscris în C.F. nr 24470, nr cadastral 24470. Dl Kiss întreabă
dacă nu vor fi problem cu mirosul emanat în zonă, iar dl primar anunță că s-au făcut
verificări și studii de specialitate, fiind emise avize conforme de către instituțiile specializate.
Consilierii locali consideră că orice investiție este importantă pentru dezvoltarea
comunei
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 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV. 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 informează că prin Hotărârea Adunării Generale a
Asociaților Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară AQUACOV nr 2/16.01.2020, pentru
comuna noastră a fost stabilită pentru anul 2020, o cotizație în sumă de 3.500 lei, valoarea
menținându-se la nivelul anului 2019.
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 3 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea valorii lucrărilor silvice pentru anul 2020. Președintele Comisiei de activităţi
economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în
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urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar prezintă adresa
Ocolului Silvic Hatod SRL nr 174/29.01.2020 înregistrată la Primăria comunei Valea
Crișului sub nr 835/04.02.2020 prin care ne solicită majorarea valorii lucrărilor silvice pe
anul 2020, aprobate conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea
Crișului nr 14/2020, în sensul majorării tarifului serviciilor silvice de la suma de 75
lei/ha/an la suma de 133 lei/ha/an. Consilierii locali precizează că déjà la cunoștință de
majorările propuse întrucât și prețul pazei la pădurile private este același.
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 4 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 35/2019
privind aprobarea concesionării unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social
din comuna Valea Crișului. 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 informează că două persoane au mai
achitat integral datoriile către Primăriei, drept pentru care propune încheierea de contracte
de concesiune cu aceștia pentru terenurile pe care deja le ocupă.
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 5 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 10/2020 privind stabilirea salariilor de bază al
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crișului în anul 2020. 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 precizează că
am primit din partea Instituției Prefectului județului Covasna adresa nr 1197/04.02.2020
prin care ne aduce la cunoștință faptul că au constatat nereguli privind adoptarea HCL nr
10/2020 privind stabilirea salariilor și a dispozițiilor individuale emise pentru personalul
din aparatul de specialitate, principala problemă fiind neincluderea indemnizației de hrană
în cadrul dispozițiilor individuale ale personalului cât și salariul secretarului general al
comunei Valea Crișului care la acest moment este la nivelul indemnizației viceprimarului.
Pentru acordarea indemnizației de hrană, a fost emisă dispoziție pentru întreg personalul,
doar secretarul general al comunei nu primește această indemnizație. Deși este obligatoriu
pentru ordonatorul de credite să acorde indemnizația de hrană, secretarul comunei Valea
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Crișului este de părere că reducerea salariului de bază a acestuia pentru ca angajatorul să-și
îndeplinească obligația, echivalează cu o sancțiune disciplinară ce nu poate fi justificată la
acest moment. Consilierii locali sunt de părere că nu trebuie redus salariul de bază al
secretarului general, activitatea acestuia fiind evaluată la calificativul de foarte bine,
considerând că veniturile acestuia ar trebui stabilite de consiliul local având în vedere
activitatea efectiv prestată în sprijinul comunității de către acest funcționar. Mai mult, este
cunoscut faptul că la nivelul Primăriei Valea Crișului se derulează contracte finanțate din
fonduri europene, se desfășoară licitații și alte activități care nu sunt remunerate cu
implicarea secretarului general al comunei, astfel că nu se impune reducerea salariului mai
ales că nu au fost făcute angajări suplimentare de personal deși volumul de activitate a
crescut proporțional cu contractele încheiate.
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 Ilyes Gyula prezintă raportul de activitate pentru anul 2019. Dl primar
adduce la cunoștința consilierilor locali, adresa CNI SA nr 2125/04.02.2020 prin care ni se
aduce la cunoștință că a fost aprobată construcția terenului de sport din satul Calnic, astfel
că demersurile noastre repetate pentru obținerea acestei finanțări pare a nu fi în zadar.
Consilierii locali se interesează de stadiul licitațiilor publice derulate de Primărie iar
dna secretar general al comunei le adduce la cunoștință că pentru lucrările de canalizare –
ofertele depuse sunt în procedură de evaluare, au fost lansate încă două proceduri
simplificate: proiectare și execuție lucrări la căminele culturale, respectiv lucrări la
extinderea și reabilitarea Școlii Gimnaziale Kalnoky Ludmilla.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,45
Valea Crişului, la 20 februarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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