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PROCES VERBAL NR 6 /2017
Încheiat astăzi, 10 mai 2017, 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 8 consilieri
locali, Ioachim Silviu și dl Para Magor-Robert fiind absenți. Ședința începe la ora 8,30. Din
oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil Mate Katalin 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 aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării
procedurii de atribuire – procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție
publică de servicii de proiectare tehnică pentru obiectivul „ Reţea de canalizare menajeră
în Comuna Valea Crişului, Sat Valea Crişului – judeţul Covasna”, precum şi desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2017
3. 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.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind aprobarea
documentaţiei de atribuire, a aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată
pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii de proiectare tehnică pentru
obiectivul „ Reţea de canalizare menajeră în Comuna Valea Crişului, Sat Valea Crişului –
judeţul Covasna”, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor. Dl
primar informează că pentru demararea lucrărilor la sistemul de canalizare menajeră din

satul Valea Crișului – proiect aprobat de AFIR prin măsura 7.2 – este necesară organizarea
unei licitații pentru proiectare tehnică.
Dl Kiss Karoly se interesează când va urma și Calnicul, iar dl primar îl informează că
acesta este motivul pentru care se propune o rectificare de buget. După data de 1 mai, am
constatat că fondurile disponibile pentru proiectele de apă și apă uzată sunt foarte mari,
drept pentru care, în această sesiune dorim să depunem un proiect pentru extinderea de
apă și înființarea sistemului de canalizare în satul Calnic. Pentru procedura de achiziție
publică, au fost puse la dispoziția consilierilor locali, documentația de atribuire și caietul
de sarcini.
Dl Kiss Karoly întreabă dacă va fi încheiat contractul cu AFIR deși nu există
proiectarea tehnică, iar dl primar informează că doar la grădiniță trebuie depus spre
verificare proiectul tehnic, iar la canalizare se încheie contractul, putându-se realiza
proiectarea tehnică ce va fi depusă spre avizare.
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.
Dl Ilyes propune spre dezbatere următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul
2017. Dl primar precizează că, pentru depunerea unui proiect în satul Calnic este
necesară contractarea unor servicii de realizare a unor documentații tehnice,
avându-se în vedere proiectarea din satul Valea Crișului, rețeaua din satul Calnic
branșându-se de cea de la Valea Crișului care duce spre Sf Gheorghe.
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 Vancsa Bela reiterează problema reabilitării drumurilor de la Calnic. Dl
David întreabă când se va repara sediul primăriei iar dl primar informează că am depus
solicitări de finanțare la MDRAP prin Programul PNDL pentru 3 proiecte: extinderea
școală, reabilitarea școlii și amenajarea primăriei.
Dl Kiss și dl David se interesează dacă există posibilitatea reparării drumurilor
forestiere de către Composesorat, dl primar anunță că intenționăm să depun un proiect de
accesare a fondurilor europene și pentru toate drumurile forestiere din comună însă până
atunci pot repara din surse proprii drumurile pe care oricum ei le folosesc.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,35.
Valea Crişului, la 10 mai 2017
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