ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 10 /2013
Încheiat astăzi, 21 august 2013, 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 10 consilieri,
dl Karacsony Laszlo fiind absent. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna
secretar, dna contabil Mate Katalin și dna consilier Panaite Diana.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la
ședința Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dna Varga Ottilia dă citire ordinei
de zi a ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare
de 400.000 lei
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Valea Cri șului în
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de re țele
de comunicaţii electronice "
3. Diverse
Dna consilier 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 aprobarea
contractării unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei. Dl primar prezintă contractul

inițial de finanțare nr C322D011171500002/03.05.2012 încheiat cu Agenția de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Națională – România și actele adiționale încheiate,
bugetul indicativ al proiectului fiind după cum urmează:
-

Valoarea totală: 3.921.280 lei

-

Valoarea eligibilă: 3.082.194 lei

Valoarea neeligibilă: 839.086 lei – reprezentând cota de TVA pe care va trebui să o
achităm în două tranșe. Pentru această sumă propun să accesăm împrumutul bancar,
pentru o perioadă de 6 luni întrucât nu dispunem de această sumă.
Dl Ciubotaru se interesează dacă proiectul va fi achitat în lei sau în euro.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se ab ține: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a comunei Valea Crișului în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de
infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicaţii
electronice"; dna consilier prezintă regulamentul supus aprobării. Nefiind alte discuții pe
marginea acestui subiect, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali Decizia Camerei de
Conturi Covasna nr 37/2013 precum Raportul de audit întocmit în urma verificărilor
efectuate pentru anul 2012.
Dl Godri Miklos – reprezentantul Parohiei Reformate din satul Calnic, prezintă
proiectul de realizare a unei Case Memoriale ”Bedo Albert” comunicând că Parohia pe care
o reprezintă este de acord să pună la dispoziție teren pentru construirea acestui edificiu.
Consilierii locali informează că deja a fost investită o sumă importantă din bugetul
comunei pentru executarea fundației și întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului
tehnic, nefiind de acord să aloce fonduri suplimentare pentru o nouă documenta ție,
solicitând ca Primăria să invite reprezentanții Parohiei Unitariene pentru a discuta
modalitatea prin care terenul pe care se află fundația să poată fi utilizat de către Comună
pentru finalizarea obiectivului.
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Dl Czintos propune ca studiul de fezabilitate întocmit inițial să fie modificat în
sensul excluderii anexelor proiectate, reducându-se astfel costurile construc ției,
menționând că și devizul general ar trebui revizuit .
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15.

Valea Crişului, la 21 august 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LÁSZLÓ RÉKA KLÁRA
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