
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5/2019

Încheiat  astăzi,  18  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  din  cei  9  consilieri  locali  în  funcție,  un  număr  de  8

consilieri,  dl  Vancea  Lajos  fiind absent. 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  aprobarea modificării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru

obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea

Crișului, județul Covasna”

2. 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  aprobarea  modificării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de

investiții  ”Rețea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crișului,  sat  Valea  Crișului,

județul  Covasna”.  Dl  primar  prezintă  adresa  Centrului  Regional  pentru  Finanțarea

Investițiilor  Rurale  –  7  Centru  Alba  Iulia  nr  4256/12.03.2019  precum  și  modificările

propuse de proiectant, precum și planul de situație și cele de încadrare în zonă, indicatorii

prezentându-se astfel:

a) Indicatori economici:



- valoarea totală a investiţiei – 4.565.955 lei fără TVA (5.426.730 lei, inclusiv TVA)

- construcții-montaj (C+M) – 3.330.420 lei fără TVA (3.963.200 lei, inclusiv TVA)

b) Indicatori tehnici:

- Lungimea conductelor gravitaționale – 8.103m, 

- lungimea conductelor sub presiune – 3.198 m, 

- Stație de pompare -7 buc,

- Racorduri la gospodării – 393 bucăți

Dl  Kiss  întreabă  dacă  se  modifică  rețeaua  de  distribuție  din  sat,  iar  dl  primar

informează că nu sunt modificări substanțiale decât la conducta de refulare.

 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 David Ferenc prezintă raportul de activitate pentru anul 2018. Dl Balogh

Robert informează că în satul Calnic în dreptul imobilului de la nr 62 și la Teglas Arpad

sunt permanente scurgeri de apă ceea ce face ca în zonă să fie un miros insuportabil. Dl

primar anunță că va sesiza garda de mediu pentru a lua măsurile care se impun.

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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