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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
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PROCES VERBAL NR 16/2018

Încheiat astăzi, 12 septembrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei Consiliului Local

al comunei Valea Crişului, convocată de îndată conform art 39 alin 4 din Legea 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

la care participă din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri locali; dl Kiss

Karoly și  dl Para Magor-Robert fiind absenți.  Din oficiu participă  dl primar,  referentul

contabil și secretarul 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. Adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință

2. Adoptarea  hotărârii  privind modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr  54/2018

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Modernizarea,

Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”

3. Diverse

Dna secretar 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. Având în vedere că a expirat mandatul d-lui Ilyes

Gyula fiind necesară alegerea unui nou președinte de ședință, consilierii locali îl propun pe

dl  Karácsony  László.  Se  supune la  vot  deschis  propunerea:  cine  este  pentru,  cine  este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  următorul  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii  privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 54/2018 privind aprobarea cererii de finanțare

și  a  cheltuielilor  aferente  proiectului  ”Modernizarea,  Extinderea  și  dotarea  Școlii

Gimnaziale Kálnoky Ludmilla  sat Valea Crișului”. Dl primar precizează că tocmai pentru

acest  punct  înscris  pe ordinea de zi  a  fost  necesară convocarea de îndată a Consiliului

Local. În continuare sunt prezentate următoarele:



- Adresa nr 32007/07.09.2018 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, ne-a

solicitat date și documente suplimentare, termenul de depunere a acestora fiind

stabilit la data de 12 septembrie 2018

- Modificările intervenite în cadrul devizului general și al devizului pe obiecte,

- Noile valori ale obiectivului de investiții, astfel:

Valoarea totală: 8.187.437,72 lei

Valoare nerambursabilă: 8.023.688,94 lei

Valoarea contribuției proprii: 163.748,78 lei

Dl primar propune modificarea HCL nr 54/2018, după cum urmează:

- Art  2 din HCL nr 54/2018 ”Se aprobă valoarea  totală  a  proiectului  ”Modernizarea,

Extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  Kálnoky  Ludmilla  sat  Valea  Crișului” în

cuantum de  8.187.437,72 Lei (inclusiv TVA)”.

- Art 4 din HCL nr 54/2018 ”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Valea

Crișului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și

contribuția de 2,00000031267 % din valoarea eligibilă a proiectului,  în cuantum de

163.748,78  lei  reprezentând  cofinanțarea  proiectului  ”Modernizarea,  Extinderea  și

dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”

- Modificarea Cererii de finanțare, conform noilor date economice,

- Modificarea Devizului general și a devizelor pe obiecte.

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  informează  că  este  necesară  achiziționarea  unei  motopompe

pentru pompierii voluntari. Consilierii locali, în unanimitate sunt de acord cu demararea

procedurilor de achiziție publică.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,35

Valea Crişului, la 12 septembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR
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