ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 7 /2017
Încheiat astăzi, 26 mai 2017, 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 10 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri locali, dl
Karacsony Laszlo fiind absent. Ședința începe la ora 8,30. Dna Varga Ottilia-Eva participă
la ședință începând cu ora 8,39. 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 Contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Rețea
de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul
Covasna”
2. Adoptarea hotărârii privind solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM
– IFN SA pentru accesarea avansului pentru proiectul ”Rețea de canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”
3. Adoptarea hotărârii privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea
Crișului nr 17/2017 privind aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării
procedurii de atribuire – procedură simplificată pentru atribuirea contractului de
achizitie 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
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea participării la proiectul ”ETIC – Efort
transformator pentru Integrare Comunitară” corespondent liniei de finanțare
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
5. Diverse

Dl primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 17/2017 privind
aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării procedurii de atribuire –
procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achizitie 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 întrucât nu s-a stabilit care este
procedura de achiziționare a acestor servicii având în vedere că a fost inițiată înainte
de intrarea în vigoare a noii legi a achiziției și suplimentarea ordinei de zi cu
un punct privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul
2017.
Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare şi a ordinei de zi propuse, scoaterea de pe
ordinea de zi respectiv suplimentarea ordinei de zi: 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
Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea
Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar prezintă contractul de finanțare cu
toate anexele inclusiv indicatorii economici iar dl Vancea Lajos prezintă avizul favorabil al
comisiei de specialitate.
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.
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Dl Ilyes propune spre dezbatere următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN SA
pentru accesarea avansului pentru proiectul ”Rețea de canalizare menajeră în
comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar informează
că pentru obținerea avansului în cuantum de 2.200.000 lei trebuie să prezentăm o
scrisoare de garanție pentru care se achită un comision de 39660 lei. Această sumă
nu este eligibilă și va fi suportată integral din bugetul local, însă nu avem suficiente
fonduri astfel încât să achităm noi toate costurile lucrărilor. 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.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea participării la proiectul ”ETIC – Efort transformator pentru Integrare
Comunitară” corespondent liniei de finanțare PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020. Dl primar reamintește că anul trecut s-a făcut selecția
partenerilor pentru acest proiect, a fost depusă cererea de finanțare însă a fost
respinsă. În această sesiune proiectul va fi redepus fără cheltuieli suplimentare din
partea bugetului local, singura modificare constând în desemnarea Școlii Kalnoky
Ludmilla ca partener în proiect – condiție obligatorie prevăzută expres în Ghidul de
finanțare. Dl primar reamintește care sunt obiectivele proiectului iar dl Kiss Karoly
consideră că sunt binevenite programele sociale. 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.
Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi: Rectificarea bugetului general al
comunei Valea Crișului pentru anul 2017. Dna contabil precizează că urmare a încheierii
Contractului de finanțare cu AFIR este necesară cuprinderea acestor sume în bugetul local
și alocarea sumei aferente comisionului pentru scrisoarea de garanție. Se supune la vot
deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Diverse. Consilierul Ioachim propune ca din banii alocați pentru extinderea școlii să
se execute o fosă septic și toalete pentru copii. Dl primar precizează că în proiectul depus
spre finanțare prin Programul PNDL derulat de MDRAP sunt prevăzute toaletele și fosa
septică așa încât la acest moment trebuie să mai așteptăm să vedem dacă va fi finanțat
proiectul. În situația în care proiectul va fi finanțat iar Primăria a achitat déjà o parte din
costuri, banii nu vor fi returnați ori scopul este ca din fondurile alocate să construim mai
multe toalete.
Dl primar informează că prin Programul PNDL au fost depuse trei proiecte:
extinderea școlii, reabilitarea clădirii vechi a școlii și reabilitarea sediului primăriei.
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Consilierii locali se interesează care este situația proiectului privind drumurile
forestiere, iar dl primar anunță că acest proiect nu poate fi depus întrucât avem doar 20
puncte iar punctajul minim este stabilit la 25 puncte; punctajul este foarte mic întrucât
avem o suprafață de teren deservită de doar 1020 ha și ar trebui minim 2000 ha. Pe de altă
parte, proiectul nostru prevede reabilitarea drumurilor existente pentru care se acordă un
punctaj foarte mic, fiind punctate drumurile nou înființate – ceea ce la noi nu este cazul.
Dl primar prezintă evaluarea lucrărilor prevăzute de comisia de recepție la
obiectivul ”Casă mortuară, sat Calnic” ca fiind necesar a fi executate pentru finalizarea
întregului obiectiv. Devizul lucrărilor realizat de proiectant – SC PROIECT COVASNA SAa fost analizat de consilierii locali, care în unanimitate sunt de părere că ar trebui
identificate fonduri din bugetul local pentru execuția acestora.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,38.
Valea Crişului, la 26 mai 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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