
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 14/2019

Încheiat  astăzi,  30  octombrie  2019,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (1) şi art 134

alin (1) lit ”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ la care au participat din cei 9

consilieri locali în funcţie, un număr de 8 consilieri locali, dl Kiss Károly fiind absent. Din

oficiu participă dna contabil, dl primar şi secretarul general al comunei. 

Dl primar salută prezenţa consilierilor locali  prezenţi la şedinţa Consiliului Local al

comunei Valea Crişului apoi dă citire ordinei de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

2. Proiect  de  hotărâre  privind încetarea  de  drept,  prin  demisie,  a  mandatului  de

consilier local al domnului KARÁCSONY László

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept,  prin  demisie,  a  mandatului  de

viceprimar al domnului KARÁCSONY László

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină      

4. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier  local  al  domnului

Téglás János

 Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de validare

5. Proiect  de  hotărâre  privind  reorganizarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de

Urgenţă al comunei Valea Crişului 

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină



6. Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  comunei  Valea  Crişului  la  „Programul

judeţean privind construirea, reabilitarea şi dotarea remizelor serviciilor voluntare în situaţii

de urgenţă în subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2019-2020

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

7. Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului general al comunei Valea Crişului

pe anul 2019

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetului  general  de  venituri  şi

cheltuieli al comunei Valea Crişului, pe trimestrul III al anului 2019

Inițiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

Dl  primar  propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  încă  un  punct  –  aprobarea

actualizării  indicatorilor  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Reţea  de  canalizare

menajeră în comuna Valea Crişului, sat Valea Crişului, judeţul Covasna”

Secretarul general al comunei Valea Crişului aduce la cunoştinţa 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, a ordinei de zi propuse, precum şi aprobarea suplimentării

acesteia: 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  preşedintelui  de  şedinţă,  având în  vedere  demisia  d-lui  Karácsony  László.  Este

propus dl Vancea Lajos. Nefiind alte discuţii, 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 doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului KARÁCSONY

László. Preşedintele  Comisiei  juridice  şi  de  disciplină  prezintă  avizul  favorabil  emis  de

această  comisie de  specialitate  în urma dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus

dezbaterii.

Dl primar precizează că dl Karácsony László - consilier local ales pe lista U.D.M.R. la

data de 5 iunie 2016, şi-a depus demisia din funcţia de consilier local, fiind înregistrată la

Primăria comunei Valea Crişului sub nr 6384/20.09.2019.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea punctului trei de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

Preşedintele  Comisiei  juridice  şi  de  disciplină  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această

comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că  dl  KARÁCSONY László şi-a depus demisia din funcţia de

viceprimar,  renunţând  şi  la  mandatul  de  consilier  local  în  cadrul  Consiliului  Local  al

comunei  Valea  Crişului,  demisii  înregistrate  la  Primăria  Valea  Crişului  sub  nr

6379/20.09.2019 şi nr 6384/20.09.2019

Nefiind alte discuţii, 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  patru  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind validarea  mandatului  de  consilier  local  al  domnului  Téglás  János.  Preşedintele

Comisiei de validare prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în urma

dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dna  secretar  general  prezintă  declaraţia  de  acceptare  a  mandatului  depusă  de  dl

Téglás János precum şi adresa UDMR care confirmă apartenenţa politică a supleantului. Dl

Téglás  János  depune  jurământul  conform  dispoziţiilor  Legii  nr  215/2001  privind

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

coroborate cu dispoziţiile Codului Administrativ.

Nefiind alte discuţii, 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 cinci de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

reorganizarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Valea  Crişului

Preşedintele  Comisiei  juridice  şi  de  disciplină  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această

comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că este nevoie de reorganizarea acestui serviciu având în vedere

că  s-au  modificat  reglementările  legale  în  materie,  fiind  necesară  avizarea  de  către  ISU

Covasna a serviciului cât şi a sectorului de competenţă a acestuia – serviciul nostru fiind de

tip V1. Tocmai pentru că acest serviciu are o înzestrare precară, încercăm să alocăm sume

corespunzătoare  echipării  personalului,  astfel  că  am  identificat  o  sursă  de  finanţare  la

Consiliul judeţean Covasna la care se adaugă partea noastră de cofinanţare în procent de

minim  50%.  Dna  secretar  general  prezintă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare,

structura  şi  numărul  de  personal  precum  şi  mijloacele  tehnice  din  dotarea  acestuia,

precizând că va fi nevoie de angajarea unei persoane care să ocupe funcţia contractuală de

Șef serviciu pentru situaţii de urgenţă.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea punctului şase de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

participarea comunei Valea Crişului la „Programul judeţean privind construirea, reabilitarea

şi  dotarea  remizelor  serviciilor  voluntare  în  situaţii  de  urgenţă  în  subordinea  consiliilor

locale comunale” în perioada 2019-2020. Preşedintele Comisiei de activităţi  economico –

financiare  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această  comisie  de  specialitate  în  urma

dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl  primar  precizează  că  propune  achiziţionarea  unor  echipamente  specifice

personalului  de  pompieri  civili:  Combinezon  ingnifug  şi  antistatic,  Centuri cu  carabină

pentru pompieri şi Costume uniforme pentru evenimente festive. Pentru a estima o valoare a

acestor echipamente, am solicitat oferte de preţ de la operatorii economici cu acest profil de

activitate care ne-au comunicat că suma necesară este de 20.000 lei, din care 10.000 lei îi

vom solicita de la Consiliul Judeţean Covasna în cadrul acestui proiect iar diferenţa o vom

achita din bugetul local. Consilierii locali consideră că este necesară suplimentarea sumelor

aferente echipării acestui serviciu în cursul anului viitor.

Nefiind alte discuţii, 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  şapte  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2019. Preşedintele Comisiei

de activităţi  economico – financiare prezintă avizul  favorabil  emis de această  comisie de

specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dna contabil prezintă sumele supuse rectificării de bget, iar dl primar precizează că

ne-au fost returnaţi banii de la AFIR aferenţi proiectului de achiziţionare buldoexcavator şi

am solicitat ofertă de preţ pentru achiziţionarea unei sărăriţe şi a unui system de cuplare

rapidă  a  accesoriilor  buldoexcavatorului  –  furnizorul  comunicându-ne  că  este  necesară

suma de aproximativ 62.000 lei. 

Dl David întreabă care sunt accesoriile cu care a fost déjà echipat buldoexcavatorul,

condiderând necesară achiziţia suplimentară a unei remorci cu care să poată fi transportat

mai uşor materialul rezultat în urma curăţării şanţurilor.

Dl primar prezintă accesoriile déjà existente şi precizează că vom face demersuri şi

pentru achiziţii  suplimentare în funcţie  de ceea ce va fi  necesar însă în acest  moment e

necesar să cumpărăm accesorii care ne sunt utile în procesul de deszăpezire.

Un  alt  proiect  adus  în  discuţie  este  cel  privind  reparaţiile  la  şcoală,  dl  primar

precizând  că  şcoala  a  solicitat  suplimentarea  sumelor  cu  această  destinaţie  în  vederea

realizării unui număr mai mare de grupuri sanitare pentru elevii şcolii care să-I deservească

până la realizarea efectivă a proiectului pentru care avem încheiat contract de finanţare.
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Dl primar precizează că în ceea ce priveşte recepţia la cabinetul medical, am solicitat

oferta unui expert în construcţii pentru realizarea unei expertize complete privind această

lucrare şi ne-a solicitat suma de 33.000 lei – sumă pe care o considerăm a fi foarte mare.

Consilierii  locali  nu  sunt  de  acord  cu  realizarea  acestei  expertize  tehnice,  solicitând

recepţionarea acestui imobil de către membrii unei comisii din care să parte parte consilieri

locali – dl Vancea Lajos, dl Para Magor-Robert şi dl Ilyes Gyula – fondurile alocate  pentru

acest imobil urmând a fi utilizate pentru reabilitarea acoperişului,  a spaţiilor de la etajul

clădirii şi mobilării acestor spaţii.

Dl primar propune ca până la sfârşitul  acestui  an, să realizăm lucrări  de pavare a

spaţiului  de  acces  la  ambele  case  mortuare,  aşa  încât  să  existe  o   minimă organizare  a

curţilor, precizând că au fost achiziţionate şi montate aparate de aer condiţionat în fiecare

din cele două clădiri. Dl Vancea Lajos este de părere că ar trebui să realizăm nişte locuri

special în curtea caselor mortuare în care oamenii să fie protejaţi de soare sau de ploi când

participă la slujbe, în acest moment spaţiul fiind complet deschis. 

Nefiind alte discuţii, 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 opt de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea execuţiei bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Valea Crişului, pe

trimestrul  III  al  anului  2019.  Preşedintele  Comisiei  de  activităţi  economico – financiare

prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind

proiectul  de  hotărâre  supus  dezbaterii. Dna  contabil  prezintă  sumele  aferente  execuţiei

bugetului  general. Nefiind  alte  discuţii,  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  suplimentar  înscris  pe  ordinea  de  zi:  aprobarea

actualizării  indicatorilor  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Reţea  de  canalizare

menajeră în comuna Valea Crişului, sat Valea Crişului, judeţul Covasna”.

Dl  primar  precizează  că  până  la  acest  moment,  am  demarat  două  proceduri

simplificate în vederea achiziţionării lucrărilor de execuţie la  canalizare.  Având în vedere

anularea succesivă a celor două proceduri  de achiziţie  publică de  execuţie lucrări  pentru

obiectivul  ”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,

judeţul Covasna” nefiind depusă nu a fost depusă nicio ofertă în cadrul acestor

proceduri, fiind emise în acest sens:

- Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  142/2019  avându-se  în  vedere

Raportul procedurii nr 6833/07.10.2019 aferent achiziţiei publice de execuţie lucrări pentru

obiectivul  ”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,

judeţul Covasna”
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- Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  171/2019  avându-se  în  vedere

Raportul procedurii nr 7477/28.10.2019 aferent achiziţiei publice de execuţie lucrări pentru

obiectivul  ”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,

judeţul Covasna

am solicitat  proiectantului  actualizarea  Devizului  general  al  investiţiei,  astfel  încât

lurarea să poată fi realmente executată.

Urmare a solicitării noastre, ne-au fost comunicate noile valori actualizate ale acestui

obiectiv de investiţii, după cum urmează:

- valoarea totală a investiţiei 6.287.706 lei fără TVA (7.472.019 lei, inclusiv TVA), din

care:

- valoare eligibilă: 4.406.669,99 lei

- valoare neeligibilă: 3.065.349,01 lei

Consilierii  locali  consideră că suma ce ne revine de achitat  este mare însă proiectul

trebuie realizat, astfel că – dacă va fi necesar – vom contracta un împrumut.

Dl  David întreabă  dacă  proiectul  este  prevăzut  cu o conductă  suficient  de  mare cât

sistemul să poată prelua şi satul Calnic, iar dl primar precizează că tocmai din acest motiv este

foarte  important  proiectul  din  Valea  Crişului  pentru  că  a  fost  proiectat  să  poată  prelua şi

Calnicul,  dacă nu îl realizăm nu vom putea astfalta străzile şi satul Calnic nu va avea nicio

posibilitate să aibă canalizare, neavând unde să refuleze sistemul.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

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

Diverse.  Dl primar  precizează că intenţionăm să reziliem contractul de concesiune

încheiat cu medical veterinar întrucât clădirea nu este utilizată corespunzător iar medical

veterinar  nu-şi  desfăşoară  activitatea  în  comună.  Consilierii  locali  sunt  de  acord  cu

notificarea prealabilă a medicului, urmând a fi depus spre dezbatere şi adoptare un proiect

de hotărâre în acest sens.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 11,15

Valea Crişului, la 30 octombrie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
        Secretar general al comunei

         VANCEA LAJOS                                                         PANAITE ANA-DIANA
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