
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 8/2019

Încheiat astăzi,  8 mai 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 toți cei 9 consilieri locali în funcție. 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. Diverse

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu două puncte, după cum urmează:

1. Adoptarea hotărârii  privind  aprobarea actualizării  indicatorilor  economici pentru

obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea

Crișului, județul Covasna”

2. Adoptarea  hotărârii  privind  aprobarea  concesionării  unui  teren  situat  în

proprietatea comunei Valea Crişului

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

prezintă  sumele  propuse a  fi  rectificate.  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  primului  punct  suplimentar  înscris  pe  ordinea  de  zi,

respectiv: adoptarea hotărârii privind aprobarea actualizării indicatorilor economici

pentru  obiectivul  de  investiții  ”Rețea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea

Crișului,  sat  Valea  Crișului,  județul  Covasna”Dl  primar  informează  că  urmare  a

solicitării  de  modificare  a  soluției  tehnice  pentru  acest  proiect,  AFIR-ul  ne-a

comunicat  bugetul  indicativ  în  lei  și  în  euro,  fiind  făcute  modificări  în  ceea  ce

privește cursul valutar de referință. Inițial, ne-a fost solicitată modificarea devizului

general din cadrul Studiului de fezabilitate, ulterior ni s-a comunicat că valorile în

euro se raportează la cursul valutar din contract. Valorile actualizate pentru acest

proiect, în euro/lei, se prezintă după cum urmează:

- Valoare totală proiect – 1.229.735 euro (5.581.767,17 lei)

- Valoare eligibilă – 970.846 euro (4.406.669,99 lei)

- Valoare neeligibilă – 258.889 euro (1.175.097,16 lei)

Consilierii locali consideră că este foarte lungă perioada de întocmit doar hârtii,

sunt doi ani de la încheierea contractului și încă nu a început execuția lucrărilor.

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 celui de-al doilea punct suplimentar înscris pe ordinea de zi,

respectiv:  adoptarea  hotărârii  privind aprobarea  concesionării  unui  teren  situat  în

proprietatea comunei  Valea Crişului.  Dl primar anunță că SC Opal Transilvania SRL a

depus cerere  pentru utilizarea  permanentă a  unei  suprafețe  de 4 mp teren situat  de-a

lungul  străzii  Bethlen  Gabor  în  vederea  amplasării  unui  număr  de  4  stâlpi  pentru

alimentarea cu energie electrică a atelierului unde își desfășoară activitatea în satul Valea

Crișului.  Inițial,  solicitarea  nu  a  fost  însoțită  de  o  documentație  topografică,  iar  la

solicitarea noastră, au completat documentația cu aceste documente. În ceea ce privește

prețul propus, precizează că într-o situație similară în anul 2017, a fost realizat un raport

de evaluare a terenului, Consiliul Local hotărând la acea vreme că prețul minim să fie de 10

lei/mp/an, astfel că pentru prezenta concesiune este propus un preț de 12 lei/mp/an.

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 Vancsa Bela informează că la casa mortuară din satul Calnic, pietrele

așezate pe marginea terenului au căzut în șanțul de scurgere iar o altă problem e că cei de
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la Electrica au mutat contorul afară și de atunci sunt probleme și cu curentul electric în

imobil.

Dl David completează că peste drum de acest imobil este un bec de iluminat public

distrus, care atârnă pe stâlp, iar dl viceprimar anunță că știe de situație și deja s-a discutat

pentru remedierea problemei în cel mai scurt timp.

Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 8 mai 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                           SECRETAR

   PARA MAGOR-RÓBERT                                                 PANAITE ANA-DIANA
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