
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 6/2019

Încheiat  astăzi,  29  martie  2019,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (1) 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  Kiss  Karoly  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  privind modificarea  Anexei  nr  6  la  Programul  anual  al

achiziţiilor publice pentru anul 2019

2. Diverse

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi  cu un punct:  adoptarea hotărârii

privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de alipire a terenurilor înscrise în CF nr

23147 și CF nr 24947 – Valea Crișului.

Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat

cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  anterioare,  a  ordinei  de  zi  precum  și  a  suplimentării

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  modificarea  Anexei  nr  6 la  Programul  anual  al  achiziţiilor  publice  pentru anul

2019.

Dl primar precizează că anexa ce se propune a se modifica, este aferentă proiectului

Modernizarea,  extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  ”Kálnoky  Ludmilla”  sat  Valea



Crișului”  pentru  care  am  primit  finanțare  în  cadrul  POR.  Modificarea  constă  în

actualizarea  sumelor  aferente  achizițiilor  publice  ce  urmează  a  se  realiza  pentru  acest

obiectiv  de  investiții,  conform  anexei  la  Contractul  de  finanțare,  respectiv  cumularea

sumelor aferente proiectării  tehnice,  asistenței  din partea proiectantului  cu execuția  de

lucrări făcându-se astfel economie de timp, spre deosebire de situația în care am organiza

proceduri separate pentru serviciile de proiectare tehnică și execuție lucrări.

 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  suplimentar  înscris  pe  ordinea de  zi,  respectiv:

adoptarea  hotărârii  privind  însuşirea  documentaţiei  tehnice  cadastrale  de  alipire  a

terenurilor înscrise în CF nr 23147 și CF nr 24947 – Valea Crișului.

Dl primar informează că suplimentarea ordinei de zi cu acest punct a fost necesară

tot  pentru  derularea  optimă  a  proiectului  Modernizarea,  extinderea  și  dotarea  Școlii

Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”, respectiv necesitatea alipirii parcelelor

de teren unde se va realiza modernizarea clădirii respectiv extinderea acesteia. Partea de

extindere a clădirii existente, este poziționată pe un lot separat de tereul aferent clădirii,

astfel  că propune  aprobarea  Documentaţiei  tehnice cadastrale  de alipirea corpurilor de

proprietate,  în  suprafață  totală  de  9.380  mp proprietatea  publică  a  Comunei  Valea

Crișului, după cum urmează:

1. teren curți, construcții - în suprafață de 1.195 mp identificat conform CF nr

23147 – Valea Crișului

2. teren în suprafață totală de 8.185 mp ( curți, construcții – 4.428 mp, fâneață

– 3.757 mp) identificat conform CF nr 24947.

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 prezintă raportul de activitate și cel de mediu pe anul 2018. În

continuare dl Vancea Lajos prezintă în fața consilierilor locali, raportul de activitate pentru

anul 2018.

Dl Ilyes Gyula sesizează faptul că lucrătorii  de la TEGA amendează locuitorii  din

comună dacă nu au gunoi selectat deși li s-a explicat că nu are deșeuri tip pet sau sticle ci

doar menajer. Dna Varga completează că a fost amendată chiar dacă a separate PET-urile,

amendează locuitorii indifferent dacă au selectat sau nu gunoiul.

Dl primar anunță că va discuta cu reprezentanții  TEGA, să ne comunice situația

pentru a nu mai avea probleme în comună. În continuare se discută depre reabilitarea

străzilor din comună care au devenit impracticabile, precizându-se că am închiriat utilaje
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pentru reabilitarea acestora. Consilierii locali sunt în unanimitate de accord cu reabilitarea

străzilor,  precum  și  cu  demersul  de  reabilitare  a  drumurilor  forestiere  din  Calnic  –

drumuri care devin tot mai dificil de utilizat.

În  continuare  dl  primar  propune  ca  pentru  proiectul  de  achiziție  a

buldoexcavatorului, să nu mai solicităm avans, ci să plătim integral din bugetul Primăriei

suma aferentă utilajului, evitându-se astfel plata comisionului pentru Fondul Național de

Garantare.  În  acest  mod  se  fac  economii  la  bugetul  local,  iar  AFIR-ul  ne  va  achita

contravaloarea celor 80.000 euro în aproximativ 3 săptămâni de la data depunerii cererii

de  plată.  Consilierii  locali  sunt  de  acord  cu  această  inițiativă,  urmând  a  fi  discutată

punctual la aprobarea bugetului.

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

Valea Crişului, la 29 martie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

   PARA MAGOR-RÓBERT                                                 PANAITE ANA-DIANA
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