
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 10/2019

Încheiat astăzi, 4 iulie 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 locali; dl

Vancsa  Bela  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  rectificarea  bugetului  general  al  comunei  Valea

Crişului pe anul 2019

2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Contractului de furnizare buldoexcavator

încheiat  în cadrul proiectului  ”Achiziționare buldoexcavator în Comuna Valea

Crișului, județul Covasna”

3. Adoptarea  hotărârii  privind  modificarea  Anexei  nr  6  la  Programul  anual  al

achiziţiilor publice pentru anul 2019 

4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea documentației de atribuire a contractului

de achiziție publică de proiectare tehnică și lucrări pentru obiectivul de investiții

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

Valea Crișului”

5. Adoptarea hotărârii  privind aprobarea Actului adițional  nr 3 la Contractul  de

finanțare  aferent  proiectului  ”Rețea  de  canalizare  menajeră  în  comuna Valea

Crișului,  sat  Valea  Crișului,  județul  Covasna”,  încheiat  cu  Agenția  pentru

Finanțarea Investițiilor Rurale – România,

6. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2019. Dna contabil

prezintă sumele supuse rectificării. Dl primar precizează că reprezentanți ai IPJ Covasna,

au  demarat  un  control  la  sediul  Primăriei  Valea  Crișului  pentru  a  verifica  realizarea

măsurilor de securitate al imobilului, atenționându-ne că nu am demarat niciun demers în

vederea  asigurării  securității.  Pentru  a  nu  ne  expune  riscului  de  a  fi  sancționați

contravențional,  am realizat  evaluarea riscurilor prin intermediul unei firme autorizate,

am dispus întocmirea proiectului tehnic pentru sistemul de securitate; aceste documente

fiind  în  prezent  depuse  la  IPJ  Covasna  în  vederea  avizării  acestora.  După  avizarea

proiectului, Primăria trebuie să realizeze în cel mai scurt timp lucrările, motiv pentru care

este nevoie de alocări bugetare pentru acest domeniu. Sumele necesare au fost estimate

după ce am solicitat oferte de preț de la operatori economici în domeniu, nu cuprind partea

de mentenanță și încă nu am prevăzut sume pentru situația când sediul va fi reabilitat –

situație  în care  va trebui  să reevaluăm riscurile  și  eventual  să  achiziționăm sisteme de

securitate suplimentare.

Dl Vancea Lajos întreabă dacă nu sunt de ajuns camerele de supraveghere existente

iar dl primar informează că e vorba de camera de supraveghere din interiorul clădirii iar nu

de cele stradale. 

Dl Kiss Karoly întreabă dacă nu este sufficient să avem eventual pază umană, iar dl

primar anunță că obligatoriu trebuie amplasate camera de supraveghere și senzori prin

clădire. Dna secretar informează că trebuie să încheiem și un contract de mentenanță cu o

firmă specializată.

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 doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  Contractului  de  furnizare  buldoexcavator  încheiat  în  cadrul  proiectului

”Achiziționare buldoexcavator în Comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Dl primar precizează că la data de 24 iunie 2019 a fost încheiat Raportul procedurii

pentru această achiziție publică, fiind desemnat drept câștigător Ret Echipamente SRL din

județul  Ilfov.  Prețul  de  achiziție  al  buldoexcavatorului  este  de  411.900  lei  (valoarea

estimată  fiind  de  411.940,95  lei). Întrucât  procedura  a  fost  finalizată,  la  data  de

27.06.2019, a fost încheiat contractul de furnizare a utilajului, urmând ca acesta să ne fie

2



furnizat în maxim 90 de zile – conform clauzelor contractuale. Deși nu s-a făcut economie

la buget urmare a acestei licitații publice, sperăm ca în cel mai scurt timp să avem în dotare

acest utilaj iar contractul de finanțare încheiat cu AFIR să fie pe deplin realizat.

Dl Kiss Karoly întreabă ce marcă e buldoexcavatorul iar dna secretar informează că

este un Terex, consilierii locali considerând că este un utilaj util existent în dotarea și a

altor primării care s-au declarat mulțumite de această marcă.

 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 trei înscris pe ordinea de zi, respectiv:  adoptarea

hotărârii privind modificarea Anexei nr 6 la Programul anual al achiziţiilor publice pentru

anul  2019.  Dl  primar  precizează  că  pentru  acest  proiect  am  solicitat  și  primit  de  la

finanțator – ADR Centru, acordul privind realizarea unei singure proceduri de achiziție

pentru proiectare tehnică și execuție lucrări, astfel că s-au modificat modificări în sistemul

Mysmiss.  Dna  secretar  precizează  că  diferența  între  valorile  estimate  ale  achiziției  de

servicii de proiectare și execuție lucrări este de 2 bani, sumă rezultată din rotunjirea la

calcul a TVA-ului, astfel că modificarea constă în schimbarea sumei de 5.364.556,02 lei la

5.364.556,00 lei – ceea ce ar putea fi o problemă la ADR Centru.

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 patru înscris pe ordinea de zi, respectiv: adoptarea

hotărârii privind aprobarea documentației de atribuire a  contractului  de achiziție

publică  de  proiectare  tehnică  și  lucrări  pentru  obiectivul  de  investiții

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

Valea Crișului”. Dl primar precizează că documentațiile de atribuire au fost realizate

imediat  după ce finanțatorul  și-a  dat acordul  privind achizițiile  publice,  în acest

moment fiind la stadiul de verificare și avizare la ANAP, unde am solicitat verificare

EX  -ANTE  voluntară  inclusiv  pentru  documentație  –  care  în  acest  caz  nu  este

verificată de finanțator. 

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 cinci înscris pe ordinea de zi, respectiv: adoptarea

hotărârii  privind aprobarea  Actului  adițional  nr  3  la  Contractul  de  finanțare  aferent

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

județul Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România. Dl

primar precizează că, după nenumărate demersuri, AFIR-ul a aprobat modificarea soluției
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tehnice la proiectul de canalizare în satul Valea Crișului, fiind încheiat în acest sens Actul

adițional  nr 3.  Actele adiționale nr 1 și nr 2 la acest contract de finanțare,  au prevăzut

aprobarea  prelungirii  termenului  pentru  finalizarea  achizițiilor  publice  precum  și

decontarea taxei pe valoarea adăugată asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor

legale,  aferentă  cheltuielilor  eligibile  din  bugetul  aprobat  prin  Contractul  de  finanţare

conform Bugetului indicativ.

Spre  deosebire  de  precedentele  acte  adiționale,  încheiate  în  vederea  realizării

documentațiilor necesare pentru implementarea contractului, prezentul act adițional are

impact atât economic cât și tehnic asupra proiectului, astfel:

- valoarea totală a investiţiei 4.657.481,52 lei fără TVA (5.581.767,17 lei, inclusiv TVA),

din care:

- valoare eligibilă: 4.406.669,99 lei

- valoare neeligibilă: 1.175.097,18 lei

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.  Dna secretar  aduce la cunoștința consilierilor locali  faptul  că AFIR-ul a

avizat Proiectul tehnic aferent lucrării de realizare a canalizării din satul Valea Crișului,

astfel  că  documentația  de  atribuire  pentru  achiziție,  va  fi  comunicată  spre  avizare

finanțatorului  în  cel  mai  scurt  timp.  Tocmai  pentru  că  suntem  în  întârziere  cu

implementarea acestui proiect – mai mult de 1 an, am achiziționat serviciile de consultanță

în achiziții pentru ca lucrarea să fie lansată pe SEAP în cel mai scurt timp posibil și astfel

poate reușim să evităm sancțiuni din partea finanțatorului.

Dl  Kiss  Karoly  precizează  că  acest  proiect  are  șanse  să  fie  realizat  într-un timp

rezonabil  cu condiția  să  nu avem contestații  la  licitație  iar  cine  va câștiga  liccitația  să

lucreze susținut – fapt tot mai rar întâlnit din cauza lipsei forței de muncă.

Dl primar precizează că a fost atribuit și contractul de proiectare și execuție pentru

realizarea proiectului la sediul Primăriei, acesta urmând a fi semnat vineri (5 iulie 2019),

urmând ca în ședința următoare să fie supus atenției consilierilor locali. 

În continuare,  consilierii  locali  discută despre organizarea Zilelor Comunei Valea

Crișului, care se vor desfășura în perioada 13/14 iulie 2019.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,05

Valea Crişului, la 4 iulie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR
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      VARGA OTTILIA-ÉVA                                                 PANAITE ANA-DIANA
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	Se trece la dezbaterea punctului patru înscris pe ordinea de zi, respectiv: adoptarea hotărârii privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de proiectare tehnică și lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”. Dl primar precizează că documentațiile de atribuire au fost realizate imediat după ce finanțatorul și-a dat acordul privind achizițiile publice, în acest moment fiind la stadiul de verificare și avizare la ANAP, unde am solicitat verificare EX -ANTE voluntară inclusiv pentru documentație – care în acest caz nu este verificată de finanțator.

