ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 9 /2017
Încheiat astăzi, 16 iunie 2017, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare 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 8 consilieri
locali dl Balogh Lajos și Ioachim Silviu fiind absenți. Ședința începe la ora 8,30. Dna Varga
Ottilia-Eva participă la ședință începând cu ora 8,45. Din oficiu participă dl primar
Kisgyörgy Sándor, dna contabil 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 modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții ”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare
menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
3. Adoptarea hotărârii privind implementarea proiectului

”Extindere sistem de

alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în sat Calnic, comuna
Valea Crișului, județul Covasna”
4. Diverse
Dl primar propune supplimentare ordinei de zi cu un punct: Rectificarea bugetului
general al comunei Valea Crişului pe anul 2017. Dna secretar propune supunerea la vot
deschis, pe rând a procesului verbal încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare, a
suplimentării 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
modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea
Crişului, judeţul Covasna. 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 primar precizează că drumurile care vor fi cuprinse în proiect sunt în realitate
drumuri de exploatare cuprinse în poziția globală nr 23 din Inventarul domeniului public
al comunei Valea Crișului - Drumuri de acces şi sistematizare în comună, astfel:
Poziția 23 - Drumuri de acces şi sistematizare în comună – lungime totală 29.577 m
Poziția 23.1. – Drum de exploatare DE 110 – lungime totală de 855 m
Poziția 23.2. – Drum de exploatare DE 55 – lungime totală de 490 m
Poziția 23.3. – Drum de exploatare DE 54 – lungime totală de 588 m
Poziția 23.4. – Drum de exploatare DE 470 – lungime totală de 407 m
Poziția 23.5. – Drum de exploatare DE 51 – lungime totală de 1083 m
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 dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere
sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în sat Calnic,
comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar prezintă consilierilor locali
documentația completă. 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
implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare
sistem de canalizare menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul
Covasna”. 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 primar anunță că în cel mai scurt timp va fi depus proiectul pentru canalizare în
satul Calnic, precizând că racordul va fi făcut la intersecția dintre satele Valea
Crișului și Calnic. Sunt prezentate caracteristicile tehnice ale obiectivului:
Extinderea sistemului de alimentare cu apă în sat Calnic, comuna Valea Crișului,
județul Covasna
-

Extinderea rețelei de distribuție – L=1760 m,

-

Cămin de vane – 5 bucăți,

-

Hidranți – 8 bucăți,

-

Stație de pompare – 1 bucăți,

-

Cămine de branșare – 89 bucăți.

Înființarea sistemului de canalizare menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crișului,
județul Covasna
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-Lungime totală conducte: L=8396 m, din care conductă PVC 250 mm – 7386m și
conductă PE 90 mm – 1010 m,
- Cămin menajer – 229 bucăți,
- Cămin pompare – 5 bucăți,
- Cămin racordare canalizare menajeră – 350 bucăți,
- Subtraversări pâraie – 4 bucăți,
- Subtraversări drum județean – 1 bucată.
Se trece la următorul punctul suplimentar de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind implementarea proiectului – rectificarea bugetului local al comunei Valea
Crișului. Dna contabil prezintă sumele supuse rectificării. 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 primar prezintă Anunțul de vânzare prin licitație a terenului în suprafață
de 132 mp (teren neproductiv/drum) proprietatea SC Construcții Montaj Consact SRL,
prețul de pornire fiind de 2.989 lei (exclusiv TVA). Terenul face obiectul unei executări
silite împotriva SC Construcții Montaj Consact SRL, iar licitația se va desfășura la data de
27.06.2017. Consilierii locali sunt în unanimitate de acord cu participarea Comunei Valea
Crișului la această licitație.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,38.
Valea Crişului, la 16 iunie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-EVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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