ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 2/2021
Încheiat astăzi, 5 februarie 2021, 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
consilierii 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:
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți, în
anul 2021, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare și a
programului provizoriu de investiții pe anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
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 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
aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți, în anul 2021, pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare și a programului provizoriu de
investiții pe anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
prezintă avizul emis de această comisie.
Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că executantul lucrării la
canalizarea din Valea Crișului a depus o situație de lucrări intermediară precum și o factură
aferentă acestor lucrări acceptate la plată. Având în vedere că în prezent nu avem buget de
stat adoptat și în consecință nici buget local, plata acestei facturi poate fi realizată doar prin
aprobarea utilizării excedentului, evitându-se astfel înregistrarea de plăți restante. Dl Kiss
solicită situațiile de lucrări care I se pun la dispoziție în vedere verificării acestora.
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 Vancea consideră că activitățile la canalizare sunt mai susținute în
prezent, executantul suplimentând numărul de utilaje și de personal.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,45
Valea Crişului, la 28 ianuarie 2021
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