ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 5 /2016
Încheiat astăzi, 26 aprilie 2016, 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 6 consilieri,
dl Kecskes Jozsef, dl David Ferenc, dl Czintos Ioan și dl Szanto Oliver fiind absenți. Din
oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor și dna secretar.
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 completarea Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de
operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a
Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
2. Diverse
Dna secretar 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.
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Aprobarea participării
la proiectul ” ETIC – Efort transformator pentru Integrare Comunitară” corespondent
liniei de finanțare PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Cod
2014RO05M9OP001„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 0 ) în comunitățile
marginalizate rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.
Se supune la vot deschis propunerea de suplimentare a ordinei de zi: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptarea hotărârii privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de

operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a
Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna. Dl primar prezintă proiectul de
hotărâre și expunerea de motive, apoi, nefiind alte discuții se supune la vot deschis: cine
este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctual suplimentar de pe ordinea de zi: Aprobarea participării la
proiectul ” ETIC – Efort transformator pentru Integrare Comunitară” corespondent liniei
de finanțare PROGRAMULUI

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Cod

2014RO05M9OP001„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 0 ) în comunitățile
marginalizate rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1. Dl primar anunță de câteva zile a fost publicat
Ghidul solicitantului pentru proiecte POCU apoi prezintă scrisoarea de intenție depusă de
către Fundatia Culturală ”QUO VADIS”, conform adresei lor înregistrată la instituţia
noastră cu nr. 2200/22.04.2016 fiind încheiat un proces verbal de evaluare de către
Comisia de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului nr. 95/22.04.2016 privind
constituirea comisiei pentru evaluarea propunerilor de parteneriat și a selectării
partenerilor, entități de drept privat, pentru proiectele ce vor fi depuse pe POCU Domeniul
major de interventie DMI 4.1, propunând încheierea unui parteneriat cu această fundație
pentru derularea proiectului” ETIC – Efort transformator pentru Integrare Comunitară”.
Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 26 aprilie 2016
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