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Încheiat  astăzi,  23  august  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 8 consilieri

locali;  dna  Varga  Ottilia-Eva  fiind  absentă.  Din  oficiu  participă  dl  primar,  referentul

contabil 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 2018

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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dl primar

precizează că avem probleme cu pompele de apă care se strică tot mai frecvent în ultima

perioadă, iar costul reparațiilor acestora este foarte ridicat. 

Dl  viceprimar  precizează  că  din  4 pompe existente,  funcționează  non-stop două

pompe, însă pentru alimentarea cu apă și a satului Calnic este nevoie ca minim 3 pompe să

fie funcționale; din acest motiv a fost întreruptă temporar alimentarea cu apă potabilă. O

altă problem este că în urma furtunii de ieri, s-a rupt izolația ce proteja bazinul de apă,

ceea ce este o problem în ceea ce privește asigurarea calității apei.

Dl David opinează că bazinul ar trebui acoperit cu tablă, iar dl Kiss este de părere că

trebuie refăcută complet izolația, ca bazinul să fie complet protejat.



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  primar  informează  că  datorită  depunerii  unei  oferte  inacceptabile,

trebuie  să  anulăm  procedura  de  achiziție  publică  de  servicii  de  proiectare  tehnică  la

căminele culturale; vom demara o nouă procedură în cel mai scurt timp posibil. Pe de altă

parte,  lucrările  la  grădiniță  avansează,  clădirea  fiind în prezent  demolată  și  avem deja

autorizație de construire, așa că nu există motive de întârziere a lucrărilor.

Dna secretar informează că am primit o nouă solicitare de clarificări din partea ADR

Centru și este nevoie de adoptarea unei noi hotărâri privind proiectul de reabilitare a școlii,

motiv  pentru  care  cel  târziu  la  data  de  30  august  vom  organiza  o  nouă  ședință

extraordinară.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 23 august 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
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              ILYES GYULA                                                          PANAITE ANA-DIANA
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