ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 8 /2012
Încheiat astăzi, 20 august 2012, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 1 şi 3 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care participă din cei 9 consilieri locali, un număr de 8 consilieri, dl Asztalos
Istvan fiind absent. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil Mate
Katalin, dna consilier Panaite Diana. În calitate de invitați, participă dl Tordai Erno, dl
Kecses Jozsef și o delegație formată din 6 persoane din localitatea Gardony, Ungaria.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezenți la ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului și dă citire ordinei de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea
Crișului pe anul 2012
2. Adoptarea hotărârii privind încetarea contractului de concesiune nr
3219/07.08.2008 încheiat cu S.C. IMAGE DESIGN S.R.L.
3. Adoptarea hotărârii privind privind aprobarea documentaţiei de atribuire,
aprobarea aplicării procedurii de atribuire - cerere de ofertă, varianta online pentru
atribuirea contractului

de achizitie publică de lucrări „Refacerea zonelor afectate de

inundaţii în 2010 din comuna Valea Crișului, judeţul Covasna”, precum şi desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a expertului cooptat
4. Adoptarea hotărârii privind participarea comunei Valea Crișului la
Programul județean de reabilitare, modernizare a căminelor culturale din mediul rural
în vederea reabilitării Căminului Cultural Calnic
5. Adoptarea hotărârii privind participarea comunei Valea Crișului la Programul
județean de reabilitare, modernizare a căminelor culturale din mediul rural în vederea
reabilitării Căminului Cultural Valea Crișului

6. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2012
7. Diverse
Dl Czintos 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 primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind rectificarea
bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2012. Dna contabil informează că a
fost primită suma de 2.000 lei pentru plata arieratelor, suma de 22.000 lei a fost
suplimentată pentru plata cheltuielilor de personal din învățământ pentru trim. III,
urmând a se retrage din trim. IV, retragerea sumei de 20.000 lei de la Căminul Cultural
Calnic pentru reparațiile de la Căminul Cultural Valea Crișului și cu titlu de sponsorizare
pentru activități cultural, a fost primită suma de 1.500 lei de la SC Valkes SRL.
Dl David întrebă dacă cei 2.000 lei primiți sunt pentru plata datoriilor, iar dl primar
confirmă.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
încetarea contractului de concesiune nr 3219/07.08.2008 încheiat cu S.C. IMAGE
DESIGN S.R.L. Dl primar informează că SC IMAGE DESIGN SRL, ne-a solicitat anularea a
două facturi emise în anul 2011 și 2012 întrucât terenul concesionat a fost ocupat de
utilajele firmei care lucrează la fosta carieră de lignit.
Dl Vancea solicit să i se comunice valoarea acestor facturi, iar dna contabil
precizează că una este de 970 lei iar cealaltă are valoarea de 979 lei. Dl David se interesează
dacă acest contract de concesiune este desfăcut iar dl primar îi aduce la cunoștință că
tocmai acesta este scopul depunerii acestui proiect de hotărâre.
Dl Czintos solicită comunicarea către SC IMAGE DESIGN SRL că membrii
Consiliului Local nu sunt de accord cu anularea celor două facturi, concesionarul ar fi
trebuit să anunțe din timp că are terenul ocupat.
Dna Focze se interesează dacă în cuprinsul hotărârii este trecut un articol separat
privind plata datoriilor, dna consilier prezentându-i conținutul formei propuse pentru
hotărâre.
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Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind privind
aprobarea documentaţiei de atribuire, aprobarea aplicării procedurii de atribuire - cerere
de ofertă, varianta online pentru atribuirea contractului de achizitie publică de lucrări
„Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din comuna Valea Crișului, judeţul
Covasna”,

precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a

expertului cooptat. Dl primar reamintește consilierilor în ce constă lucrarea aprobată în
anul 2011 iar dl Czintos apreciază că este neapărată nevoie de refacerea șanțurilor făcute
de SC VALDEK SRL.
Se trece la nominalizarea persoanelor ce vor face parte din comisia de evaluare a
ofertelor:
Președinte: dl viceprimar al comunei, responsabil cu achizițiile publice – Karacsony
Laszlo
Membri: - reprezentantul Consiliului Județean Covasna
- dl Czintos Ioan – consilier local
Membru de rezervă: dl David Ferenc – consilier local
Experţi externi cooptaţi :
BENEDEK János, expert achiziţii publice
NEDELCU Nicolae, diriginte de şantier, expert tehnic
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
participarea comunei Valea Crișului la Programul județean de reabilitare, modernizare a
căminelor culturale din mediul rural în vederea reabilitării Căminului Cultural Calnic. Dl
primar informează că se derulează un program de reabilitare a căminelor culturale la
Consiliul Județean Covasna, suma maximă care poate fi acordată fiecărei lucrări fiind de
10.000 lei, iar comunele trebuie să participe cu o cofinanțare de minim 50% din valoarea
totală a lucrărilor. Pentru Căminul Cultural de la Calnic, suma propusă pentru lucrări este
de 30.000 lei iar pentru Valea Crișului – 20.000 lei din care pentru fiecare Consiliul
Județean va suporta suma de 10.000 lei, cu precizarea că lucrările de la Calnic va fi
începută după ce specialiști în domeniul construcțiilor vor verifica lucrările deja executate
în acest an, în valoare totală de 110.000 lei.
Dl David precizează că o problemă de construcție este și la Cabinetul medical unde
țiglele deja au căzut, precizând că până la montarea lor, au stat pe jos timp de 2 ani, la
montare fiind deja rebuturi înghețate. Dl Czintos precizează că și un alt constructor a
folosit astfel de țigle de calitate îndoielnică iar fabrica producătoare le-a schimbat.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
participarea comunei Valea Crișului la Programul județean de reabilitare, modernizare a
căminelor culturale din mediul rural în vederea reabilitării Căminului Cultural Valea
Crișului. Nefiind discuții suplimentare pe marginea acestui subiect, se supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului,
pe trimestrul II al anului 2012. Dna contabil prezintă execuția bugetară, iar dl David
întreabă dacă este absolut necesar a se încheia contract de pază, în speță cu Ares Security
iar dl primar informează că avem obligația de a asigura paza locuitorilor comunei. Dl
Czintos întreabă de ce Curtea de Conturi nu a acceptat să se dea bani la cultele religioase,
având în vedere că la alte comune se dau fonduri, iar dna contabil explică faptul că situația
economică a primăriei nu permite cheltuieli suplimentare.
Dl David reamintește problema medicului de familie din comună care nu merge și
la Calnic și nici nu plătește chiria stabilită prin hotărâre de consiliu local, consilierii
propunând a se lua măsuri ca această situație să înceteze. Dl primar anunță că dna doctor
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va fi somată să-și achite datoriile până la 30 septembrie, în caz contrar va fi evacuată din
clădire și va fi anunțat și Colegiul medicilor.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Balogh se interesează despre reabilitarea DJ 121A, iar dl primar
informează că s-a aprobat suma aferentă lucrării, în cel mai scurt timp se va desfășura
licitația, având în vedere și perioada de contestații, probabil lucrarea va demara în luna
octombrie, plata acestei investiții făcându-se până în luna decembrie 2013.
Dl primar opinează că este absolut necesar realizarea unor lucrări la școală, avem o
ofertă de execuție a lucrărilor în valoare de 10.000 lei pentru 3 săli de clasă la care se
adaugă prețul materialului de construcție. Dna Focze anunță că au fost schimbate doar
câteva bârne din acoperișul școlii, în rest școala se află într-o stare avansată de degradare.
Dl Czintos precizează că era vorba ca parcul din centru să ocupe o suprafață de 1.20
ha teren, dl primar anunțând că fostul primar și proiectantul lucrării au renunțat la o serie
de lucrări, printre care unele erau eligibile și deci, plătite din banii A.F.M. și au fost
executate lucrări pentru care factura trebuie plătită de către primărie.
Dl primar aduce în discuție situația terenului pe care se află locuința d-lui Sarukan
și care figurează, pe de o parte, în domeniul public ca fiind teren forestier iar pe de altă
parte, a fost eliberat un titlu de proprietate pe numele dlui Pildner Andras unde o parcelă
se suprapune cu acest teren care între timp a devenit, grație unei adeverințe eliberate de
fostul primar teren de construcții cu o suprafață de 1500 mp, în loc de 800 mp cât erau
inițial. Dl Czintos precizează că singura cale de rezolvare a acestei probleme este sesizarea
organelor penale și ar fi necesar ca toate terenurile din comună să fie din nou măsurate
întrucât dl inginer Csaki nu a tratat cu responsabilitate această problemă.
Dl Balogh evidențiază problema celor ce sunt racordați la rețeaua de alimentare cu
apă însă nu au montate contoare de înregistrare a consumului. Dl primar precizează că
deja populația a fost informată că va trebui să aibă contoare de apă și să se racordeze la
noua rețea de apă, întrucât sunt foarte mari probleme cu rețeaua veche. Pentru comuna
Arcuș, având în vedere că beneficiază de apă de la Valea Crișului, a fost propusă ca dată de
citire a contorului ziua de 9 a fiecărei luni, urmând ca pe data de 10 să fie emisă factura, cu
termen de plată de 5 zile de la emitere.
Nefiind alte probleme de dezbătut, i se permite dnei viceprimar din localitatea
Gardony – Ungaria, să ia cuvântul. Dna viceprimar prezintă delegația care o însoțește,
apoi descrie orașul Gardony pe care îl reprezintă din punct de vedere geografic, economic
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și turistic, face referire la modul de desfășurare a ședințelor consiliului local din unitatea
administrativă din care face parte, apoi informează despre intenția de a face demersurile
legale necesare pentru ca cele două localități să fie înfrățite în scopul desfășurării în comun
de activități economice, culturale și educaționale.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,20.

Valea Crişului, la 20 august 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CZINTOS IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SZÉKELY LENKE
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