
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 10/2018

Încheiat  astăzi,  26  iunie  2018,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 şi 3 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 6 consilieri

locali,  dl Vancea Lajos, dl Para Magor-Robert și  dl Karacsony Laszlo fiind absenți.  Din

oficiu participă dl primar și dna secretar. 

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 aprobarea  unor  măsuri  complementare  în  vederea

realizării obiectivului de investiții ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”

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  unor  măsuri  complementare  în  vederea  realizării  obiectivului  de

investiții ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”

Dl primar prezintă măsurile complementare propuse pentru proiectul de investiții

”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” după cum urmează:

a. Dotarea suplimentară cu stingătoare portabile – 23 bucăți,

b. Dotarea cu post de intervenție exterior, inclusiv cu accesorii de trecere a apei

Rețeaua de hidranți exteriori în zona grădiniței se vor dota cu minimum 2 seturi de :

- furtun plat tip B (DN 65), L=120 m (6 role de 20 m cu racorduri gemene si garnituri

de etanșare);

- țeavă refulare universală, cu ajutaj tip B-20 mm ;

- garnitură de etanșare tip B ;

- cheie racord A, B, C;



- cheie acționare hidrant,

- cărucior pentru furtun, 

- dacă  hidranții  sunt  subterani  se  va  asigura  și  dotarea  cu  hidrant  portativ,  cu  2

racorduri tip B,

Accesoriile de dotare a hidranților exteriori se vor amplasa în panouri PSI amplasate în

apropierea hidranților, în locuri vizibile si marcate corespunzător.

Panourile PSI se vor mai dota cu :

-  târnăcop PSI ;

-  găleată zincată 10 litri ;

-  lopată tip A ;

-  prăjină cu cange metalică;

-  rangă PSI ;

-  rolă suport furtun;

- stingător cu pulbere - 2 buc.

Dl primar precizează că fără aceste măsuri, nu vom primi aviz ISU și implicit nu

putem elibera autorizație de construire. Consilierii locali sunt de părere că trebuie luate

toate măsurile în vederea implementării proiectului.  Nefiind alte discuții, președintele de

ședință supune la  vot  deschis:  cine este pentru,  cine  este  împotrivă,  cine se abţine:  se

aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse. Dl Vancsa Bela informează că în satul Calnic au fost începute lucrări de

amplasare a unui stâlp pentru rețeaua electric, iar lucrarea a fost abandonată. Dl primar

anunță că va merge în cel mai scurt timp în sat să se constate care este situația lucrării.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,15

Valea Crişului, la 26 iunie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

              ILYES GYULA                                                          PANAITE ANA-DIANA

2


	Dl primar prezintă măsurile complementare propuse pentru proiectul de investiții ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” după cum urmează:

