ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 12/2020
Încheiat astăzi, 29 octombrie 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
10 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl primar, dna contabil și secretarul
general al comunei. În vederea desfășurării ședinței în condiții corespunzătoare, au fost puse
la dispoziția consilierilor locali măști de protecție, mănuși și substanțe dezinfectante, locația
fiind astfel organizată încât să se asigure distanța socială între persoanele participante la
ședință.
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,
2. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Valea Crișului
3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Valea Crișului
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 punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședință. Este propus dl Vancea Lajos să exercite aceste atribuții
pentru următoarele trei 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 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
organizarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului.
Dl primar propune membrilor Consiliului Local, nominalizarea consilierilor locali pentru
fiecare comisie de specialitate.
Consilierii locali, propun nominalizări în cadrul Comisiilor de specialitate, după cum
urmează:

I.

Comisia de agricultură, de protecția a mediului și turism
Dl Bedő Zsolt-András - președinte
Dl Költő Attila-Kázmér - secretar
Dl Költő Zsombor – membru

II.

Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
Dl Vancea Lajos - președinte
Dl Kiss Károly - secretar
Dna Varga Ottilia-Éva– membru

III.

Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
Dl Dávid Ferenc - președinte
Dl Para Magor-Róbert - secretar
Dl Költő Attila – membru

IV.

Comisia pentru tineret, cultură și sport
Dl Balogh Lajos-Robert - președinte
Dl Kiss Károly - secretar
Dl Dávid Ferenc – membru

Doamna secretar general al comunei, aduce la cunoștința consilierilor locali
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Valea
Crișului, județul Covasna, aprobat prin Hotărârea nr.24/05.03.2020, care instutuie atribuții
după cum urmează:

-

art 17 alin (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le
prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au
legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Art 18 alin (2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte
comisii;
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b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al comunei Valea Crișului
cu privire la data şi locul şedinţei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al comunei Valea Crișului în termen rezonabil, până la
finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale
comisiei de specialitate.
(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe
şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la
lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia
pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru
emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.
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: Proiect de hotărâre privind
alegerea viceprimarului comunei Valea Crișului. Dl Kisgyörgy Sándor precizează că nu are
propuneri de numire a unui viceprimar. Dl Kiss propune numirea unui viceprimar întrucât
instituția ar avea un randament mai mare, având în vedere că avem în derulare un număr
mare de proiecte finanțate. Dl primar informează că lucrările sunt zilnic verificate atât de
dumnealui personal cât și de diriginții de șantier angajați în acest scop, astfel că nu mai este
nevoie de o cheltuială suplimentară la buget. Dl Kiss propune să fie ales un viceprimar însă
nu dorește să nominalizeze vreun consilier local care să îndeplinească această funcție. Dna
secretar general al comunei învederează d-lui Kiss că pentru adoptarea unei hotărâri în acest
sens este nevoie de propuneri nominale, viceprimarul fiind ales, prin vot secret, cu
majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali. În această situație, dat fiind faptul că nimeni nu dorește să formuleze
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vreo propunere, nu avem ce supune la vot astfel că nu poate fi adoptată o hotărâre în aceste
condiții. Dl David precizează că ar fi bines ă amânăm această discuție la o dată ulterioară,
când poate fi luată o decizie în acest sens.
Nefiind alte discuții, consilierii locali sunt în unanimitate de acord cu amânarea
discuției privind alegerea viceprimarului și adoptarea unei hotărâri de consiliu local în acest
sens.
Diverse. Dl primar prezintă adresa Școlii Gimnaziale ”Kalnoky Ludmilla” nr
1317/16.10.2020 prin care solicită desemnarea a doi membri din cadrul Consiliului Local
pentru a participa la ședințele Consiliului de Administrație al unității de învățământ. Sunt
propuși dl Vancea Lajos și dl Balogh Lajos-Robert.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dna secretar general al comunei valea Crișului, înmânează consilierilor locali
formularele declarațiilor de avere și a celor de interese în vederea compltării acestora în
termenul legal.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 29 octombrie 2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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