
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 4/2020

Încheiat astăzi, 5 martie 2020, 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  Karoly  fiind absent.  Din oficiu

participă dl primar, referentul contabil 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  aprobarea  unor  cheltuieli  suplimentare  pentru

proiectul ”Construirea clădirii grădiniţei în sat Valea Crişului”

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism

2. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  al  comunei  Valea

Crişului pe anul 2020

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi

Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  revizuit  conform  O.U.G.

nr.57/2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia juridică şi de disciplină

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  şi  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 cheltuieli suplimentare pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniţei în

sat Valea Crişului”.  Preşedintele Comisiei de specialitate prezintă avizul favorabil emis de

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

dezbaterii.  Dl  primar  prezintă  Dispoziţiile  de  şantier  emise  de  proiectantul  lucrării,

respective dispoziţia nr 1/29.04.2019, nr 2/2020 şi nr 3/2020 cuprinzând lucrări/materiale

în valoare de 29.339,41 lei (24.654,97 lei fără TVA) după cum urmează:

- Mustăţi stâlpi 30x30

- Folie anticondens

- Ignifugare elemente lemnoase,

- Schimbări la scara de grupă pe lângă axa 11,

- Schimbări la uşi exterioare antifoc,

- Schimbări la lambriu.

Consilierii  locali  întreabă care este termenul de finalizare  a lucrării,  iar  dl  primar

informează că ar trebui finalizată lucrarea la sfârşitul acestei luni.

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 2 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2020. Preşedintele Comisiei

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

dezbaterilor  privind proiectul  de  hotărâre  supus dezbaterii.  Dna contabil  anunţă  că  este

nevoie  de  suplimentarea  sumelor  necesare  finalizării  grădiniţei,  urmare  a  emiterii

dispoziţiilor de şantier precum şi de alocarea unor sume suplimentare pentru amenajarea

exterioară a caselor mortuare. Consilierii locali sunt de părere că ar trebui finalizate ambele

lucrări. 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 3 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  comunei

Valea  Crişului  revizuit  conform O.U.G.  nr.57/2019.  Preşedintele  Comisiei  de  specialitate

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

proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dna secretar general al comunei adduce la cunoştinţa

consilierilor  locali  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al

comunei Valea Crişului revizuit conform O.U.G. nr.57/2019

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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Diverse.  Consilierii  locali  se  interesează  care  este  stadiul  achiziţiei  publice  la

canalizarea  din  satul  Valea  Crişului,  iar  dl  primar  informează  că  este  în  procedură  de

evaluare a ofertelor depuse, astfel că este posibil ca până la sfârşitul lunii martie să putem

emite  ordinal  de  începere  a  lucrărilor  mai  ales  că  am solicitat  şi  obţinut  autorizaţia  de

începere a lucrărilor. Pe de altă parte, această perioadă este foarte bună pentru începerea

lucrărilor  având  în  vedere  faptul  că  şi  Consiliul  Judeţean  a  demarat  procedurile  de

autorizare  a  lucrărilor  de  reabilitare  a  drumului  judeţean,  însă  până  atunci  trebuie  să

reparăm puţin străzile din comună care au devenit imprecticabile. Dl David este de părere că

ar trebui ca în cel mai scurt timp în satul Calnic să intervină un compactor şi un greder

nefiind nevoie de pietriş iar la Valea Crişului e nevoie şi de minim 3 maşini de pietriş.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 5 martie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
         Secretar general al comunei

             ILYES GYULA                                                          PANAITE ANA-DIANA
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