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        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 4/2019

Încheiat  astăzi,  12  martie  2019,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (2) din Legea

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, la care au participat toți cei 9 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dna

contabil, dl primar 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  al  comunei

Valea  Crișului  nr  75/2018  privind  aprobarea  implementării  proiectului  ”Achiziționare

buldoexcavator  în comuna Valea Crișului, județul Covasna”

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.  Este  ales  dl  Para  Magor-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.

Se  trece  la  dezbaterea  punctului  2  înscris  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  75/2018

privind  aprobarea  implementării  proiectului  ”Achiziționare  buldoexcavator   în  comuna

Valea Crișului, județul Covasna”.



Dl primar prezintă  Solicitarea  de clarificări nr 20705.03.2019, SIBA-CE CRFIR 7

Centru  Alba  Iulia,  prin  care  ne  solicită  corectarea  intensității  sprijinului  din  cererea  de

finanțare nr F1920074X214271505331 la 100%, valoarea eligibilă fiind aceeași  – respectiv

80.000 euro. Inițial, am solicitat un sprijin de 90%, în ideea de a închiria ulterior locuitorilor

comunei utilajul, sens în care am fi propus stabilirea unei taxe de închiriere.

Valoarea totală a investiției: 108.181 euro

Valoarea eligibilă: 80.000 euro

Valoarea  neeligibilă,  contribuția  Comunei  Valea  Crișului:  28.181  euro  din  care

17.272 euro reprezintă TVA, sumă ce se recuperează de la bugetul de stat.

Dl David este de părere că este un lucru bun ca utilajul să nu fie închiriat, astfel că

nu vor  exista  discuții  între  locuitori.  Consilierii  locali  consideră  că modificările  trebuie

făcute, astfel ca finanțarea să fie certă.

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 Para Magor Robert prezintă raportul de activitate pentru anul 2018.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,05

Valea Crişului, la 12 martie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

   PARA MAGOR-RÓBERT                                                 PANAITE ANA-DIANA
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