ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 5/2021
Încheiat astăzi, 15 aprilie 2021, 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 consilierii locali. 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 aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pentru anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al
comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 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 alegerea
președintelui de ședință. Este propuns dl Költő Attila-Kázmér. 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 aprobarea
bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna consilier contabil prezintă
sumele propuse a fi repartizate în an acest an bugetar, după cum urmează:
NR.

DENUMIREA

PLAN (lei)

VENITURI TOTAL:,din care

3.180.410

a, -Venituri proprii

543.300

b, - Sume primate de la Cons

200.000

CRT.
I.

Jud.conf.Hot.nr.42/2021
c, - Sume primite de la ANAF conf.Decizia

2.437.110

nr.03 și 04 din 2021
d, - Excedent

470.550

e, - Excedent AFIR

2.513.490

II.

CHELTUIELI TOTAL:,din care:

2.282.660

1.

AUTORITATI EXECUTIVE: din care:

1.174.450

a,

- chelt.personal

843.700

b, - chelt.material

330.750

2.

FOND REZERVĂ :

30.000

3.

PSI: chelt.mat.

2.500

4.

INVATAMANT : din care:

242.810

a,- naveta

20.000

b, -chelt.material

165.000

c,- burse

21.810

d,-tichet de gradinita

15.000

-

5.

7.

7.000

INVESTITII :

14.000

-licente calculator

14.000

CAMINUL CULTURAL.

79.300

a,
6.

CES

- chelt.personal

47.300

b, - chelt.material

32.000

SPORT

50.000

a, - chelt.material

50.000

ASISTENTA SOCIALA din care:

485.700

2

-ajutor încălzire la ajutor social

9.300

-ajutor încălzire la altii

5.000

- ptr.protectia copilului

45.000

- indemnizatie pers.handicap.

382.000

-Diakonia

44.400

8.

ILUMINAT PUBLIC

38.000

9.

SERVICII SI DEZV.PUBLICA: d.c.

128.300

a,
10.
11.

- chelt.personal

103.300

b, - chelt.material

25.000

SALUBRIZARE

19.600

a, - chelt.material

19.600

DRUMURI

12.000

a, - chelt.material

12.000

PAROHII

20.000

INVESTIȚII

18.770.774

CONSTR.GRADINITA -AFIR

202.000

- eligibil

152.000

- contr.proprii

50.000

CĂMINELE CULTURALE - AFIR

2.447.980

12.

1.

2.

3.

941.690

CANALIZARE -AFIR

4.897.170

eligibil

2.834.370

excedent

1.571.800

- contr.proprii

491.000

Modernizarea, extid.și dot.șc.- POR

8.173.690

eligibil

8.073.690

contr.proprii

100.000

-

6.

excedent

120.000

-

5.

1.386.290

- contr.proprii
-

4.

eligibil

AMENAJARE PRIMARIE -PNDL

1.151.300

- suma finantata

644.000

- contr.propriu

507.300

MODERNIZAREA ILUMINAT PUBLIC

592.730

- suma finantata

492.730

- contr.propriu

100.000
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7.

FONDUL DE INTERVENTIE HG

1.305.904

718/2020
Sf Cap.84.02.0301 20.20 drumuri si
poduri
Dl Kiss întreabă care este sursa veniturilor proprii, iar dna contabil precizează că suma
provine din taxele și impozitele achitate la bugetul local, valoarea reprezentând colectarea în procent
de 100%.
Dl Bedo întreabă ce reprezintă materialele și investițiile pentru școală, dna contabil explicând
că materialele sunt cele necesare desfășurării activității, cum ar fi hârtie, consumabile pentru
imprimante, material de curățenie iar la investiții au solicitat fonduri pentru licențele programelor
informatice utilizate.
Dl Vancea întreabă câte persoane beneficiare de indemnizații pentru plata asistentului
personal avem în plată în acest moment și dacă există posibilitatea angajării unor asistenți personali,
iar dna contabil precizează că există un număr de 23 indemnizații în plată. În situația angajării
pentru fiecare persoană câte un asistent personal, bugetul local ar trebui să suporte lunar din bugetul
propriu plata indemnizațiilor de hrană, a voucherelor de vacanță, contravaloarea concediului de
odihnă plătit annual precum și plata cursurilor obligatorii a fi urmate de aceste persoane, ori în acest
moment nu avem fonduri pentru asigurarea acestor cheltuieli suplimentare.
Dl primar precizează că pentru acest an nu avem posibilitatea alocării sumelor
corespunzătoare reparației drumurilor din satele Valea Crișului și Calnic, astfel că va trebui să
întreținem aceste drumuri în regie proprie.
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 odinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al
anului 2021. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis
de această comisie. Dna contabil prezintă sumele:
- la partea de venituri :
- prevederi bugetare iniţiale :

16.713.990 lei

- prevederi bugetare trimestriale: 1.856.800 lei
- drepturi constatate :

3.646.367 lei

- încasări realizate :

2.032.185 lei.

- drepturi constatate de încasat: 1.614.182 lei
- la partea de cheltuieli – credite de angajament:
- credite bugetare iniţiale:

21.003.940 lei

- credite bugetare trimestriale:

1.856.800 lei

- angajamente bugetare:

1.966.829 lei

- angajamente legale :

1.966.829 lei
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- plati efectuate :

1.174.042 lei

- angajamente legale de platit : 792.787 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 primar prezintă adresa CNI SA prin care ni se aduce la cunoștință că terenul de sport din
satul Calnic trebuie nu poate fi construit pe proprietatea Parohiei cu care avem contract de
superficie, astfel că va trebui să găsim un nou amplasament pentru construirea acestui obiectiv de
investiții. Consilierii locali sunt de părere că acest teren de sport ar trebui construit în spatele clădirii
școlii din satul Calnic pe terenul proprietatea primăriei iar documentația ar trebui adaptată pentru
acest teren în pantă.
Dl Kiss aduce în discuție întreținerea șanțurilor din comună, care nefiind îngrijite, în situația
unor ploi mai abundente, există riscul apariției inundațiilor. Dna secretar general aduce la cunoștința
consilierilor locali faptul că există hotărâre de consiliu local adoptată în acest sens. În vederea
constatării situației de fapt, consilierii propun constituirea de echipe de consilieri locali care să
meargă în comună și să notifice verbal locuitorii care neglijează acest aspect iar în caz de refuz,
Primăria să aplice amenzi contravenționale pentru fiecare situație în parte. Pentru verificarea
situației din teren, se oferă să participe următorii consilieri locali: Költő Attila, Para Magor-Róbert,
Balogh Lajos, Költő Zsombor, Dávid Ferenc, Kiss Károly și Költő Attila-Kázmér.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,55
Valea Crişului, la 15 aprilie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KÖLTŐ ATTILA-KÁZMÉR

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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