ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 10 /2017
Încheiat astăzi, 20 iulie 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 7 consilieri
locali dl Balogh Lajos, dl Karacsony Laszlo și Ioachim Silviu fiind absenți. Ședința începe la
ora 8,30. 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 modificarea și completarea Programului anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2017
2. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea organigramei, statului de
funcţii şi numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crişului pentru anul 2017
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea concesionării unui teren situate în
proprietatea publică a comunei Valea Crişului
4. Adoptarea hotătârii privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Construirea
clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
5. Adoptarea hotărârii privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crișului
6. Adoptarea hotărârii privind aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării
procedurii de atribuire – procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție
publică de lucrări pentru obiectivul „ Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”,
precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor

7. Adoptarea hotărârii privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
8. Adoptarea hotărârii privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția
”Extindere Școala Kálnoky Ludmilla, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul
Covasna”
9. Adoptarea hotărârii privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția
”Amenajare Primărie”, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna
10. Adoptarea hotărârii privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția
”Reabilitare Școala Kálnoky Ludmilla, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul
Covasna”
11. Adoptarea hotărârii privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 132
mp.
12. Diverse
Dl primar propune suplimentare ordinei de zi cu un punct: stabilirea cuantumului
indemnizației de ședință acordată consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al
comunei Valea Crișului. 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 și completarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017.
Dna secretar anunță că modificarea sumelor cuprinse în program este necesară având
în vedere că Primăria Valea Crișului a depus proiecte în vederea obținerii unor finanțări
nerambursabile, după cum urmează:
-”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul
Covasna” – pentru acest obiectiv a fost încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale – România Contractul de finanțare nr C0720AM00021671500429/18.05.2017
pentru acordarea de sprijin nerambursabil în condițiile PNDR 2014-2020, stabilindu-se
astfel valoarea totală a proiectului.
-”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” pentru acest obiectiv va fi încheiat
cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România Contract de finanțare pentru
acordarea de sprijin nerambursabil în condițiile PNDR 2014-2020, stabilindu-se astfel
valoarea totală a proiectului.
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-”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic,
comuna Valea Crișului, județul Covasna” – proiectul a fost depus spre finanțare Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (implementarea acestuia a fost aprobată prin HCL
nr 25/2017 fiind în prezent în procedură de evaluare AFIR, valorile proiectului fiind
cuprinse în cererea de finanțare în baza devizelor generale întocmite de proiectant).
-”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în
sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna” proiectul a fost depus spre finanțare
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (implementarea acestuia a fost aprobată
prin HCL nr 28/2017 fiind în prezent în procedură de evaluare AFIR, valorile proiectului
fiind cuprinse în cererea de finanțare în baza devizelor generale întocmite de proiectant).
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 modificarea și completarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de
personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul
2017. Dl primar informează că au fost angajate un număr de 3 persoane: Kovacs OttiliaEva, Kovacs Csilla și Szep Aranka, fiind necesară includerea acestora nominal. 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 concesionării unui teren situate în proprietatea publică a comunei Valea
Crişului. Dl primar prezintă cererea de concesionare formulată de SC SALVAGE EUROPE
SRL înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr 2728/29.05.2017, prin care
solicită concesionarea unei suprafețe de 4 mp teren în vederea amplasării unor stâlpi ce
vor asigura alimentarea cu energie electrică a Atelierului de tâmplărie existent – acest
demers fiind singura modalitate de intrare în legalitate a construcțiilor edificate de petent.
După identificarea terenului de către consilierii locali, 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 Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea
Crișului”.

Dl

primar

prezintă

Contractul

de

finanțare

nr

C0720EM00011671500359/12.07.2017 pentru acordarea de sprijin nerambursabil în
condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală aferent proiectului ”Construirea
clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale – România precum și valoarea investiției:
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Valoare totală: 2.692.720,89 lei
Valoare eligibilă: 2.256.709,09 lei
Valoare neeligibilă: 436.011,80 lei
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
stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului. Dna secretar prezintă
anexele cu salariile propuse spre aprobare iar dna Varga precizează că nivelul acestora este
mai mic decât cel din 2008. Dl Kiss Karoly este de părere că ar mai trebui angajată o
persoană care să se ocupe de proiectele depuse în vederea accesării de fonduri europene,
iar dl primar precizează că, de regulă, nimeni nu vrea să ocupe aceste posturi, atribuțiile
fiind destul de dificile raportat la salariu; în acest moment secretarul și contabilul fiind cei
care se ocupă de toate documentele. 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 documentaţiei de atribuire, a aplicării procedurii de atribuire –
procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru
obiectivul „ Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”, precum şi desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor. Dna secretar prezintă documentul de avizare a
proiectului tehnic pentru acest obiectiv precizând că vor fi achiziționate la acest moment
lucrările de construcție. Dl primar prezintă comisia propusă pentru evaluarea ofertelor.
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
completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea
Crişului, judeţul Covasna. Dl primar precizează că prin HGR nr 987/1995 au fost transmise
în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, Staţia de
apă din satul Zoltan, comuna Ghidfalău Aceste bunuri au fost ulterior preluate în anexa la
HGR nr 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, Anexa 35 –Valea Crișului,
conform M.O. nr 694 bis și Anexa nr 14 la HGR nr 495/2010 pentru modificarea şi
completarea Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al
judetului Covasna, deși faptic aceste bunuri sunt situate pe teritoriul administrative al
comunei Ghidfalău.
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În ceea ce privește terenul arabil în suprafață de 3.124 mp, Comuna Valea Crișului
deținea un teren în suprafață de 1.600 mp. Deși acest teren era evidențiat ca fiind
proprietatea publică a Comunei Valea Crișului, până la acest moment nu s-au dispus
măsurile necesare în vederea identificării certe a poziției și suprafeței acestuia. Prin
Documentația tehnică realizată de SC EURO TOPO SRL s-a stabilit identificarea terenului
în zonă precum și suprafața reală existentă – 3.124 mp; după preluarea terenului în
inventar, vom dispune măsurile necesare în vederea întabulării. Acest teren va fi propus în
vederea realizării platformei de nitriți – proiect derulat de Ministerul Mediului. Dl Kiss
precizează că este bine că se dispun măsuri în vederea identificării unor astfel de parcele
pentru a putea depune și alte proiecte utile comunității. 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 asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Extindere Școala Kálnoky Ludmilla, sat Valea
Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar anunță că au fost depuse
cereri de finanțare pentru 3 proiecte: Extindere școală Valea Crișului, Reabilitarea acesteia
și Amenajare primărie. Conform informațiilor de pe site-ul MDRAP, toate cele 3 proiecte
au fost aprobate spre finanțare, însă pentru încheierea contractelor este nevoie de
depunerea unor documente printre care și hotărârea de aprobare a alocării cheltuielilor
neeligibile. Dl Kiss întreabă cum va putea primăria să susțină financiar un număr atât de
mare de proiecte, iar dl primar informează că va demara procedurile de accesare de
împrumuturi dacă va fi nevoie. 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 asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Amenajare Primărie”, sat Valea Crișului,
comuna Valea Crișului, județul Covasna. Dl primar prezintă sumele neeligibile. 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 asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Reabilitare Școala Kálnoky Ludmilla, sat
Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar prezintă sumele
precum și Documentația de avizare întocmită de SC Proiect Covasna SA. Nefiind alte
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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 cumpărării unui teren în suprafață de 132 mp. Dl primar reamintește că la
ședințele anterioare s-a discutat despre acest demers iar dna secretar precizează că deși
ANAF anunță că vinde 132 mp, în realitate se vând doar 66 mp – anunțul public fiind
formulat destul de ambiguu. Având în vedere că Raportul de evaluare se referă la întreaga
suprafață de 132 mp și faptul că s-a organizat deja a 3 a licitație, prețul terenului devine
996 lei. Având în vedere poziția terenului – consilierii locali sunt de părere că există
posibilitatea să închidem drumul în acea zonă ori proprietarul clădirii să achite comunei o
sumă de utilizare prin concesiune. 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 punctul suplimentar de pe ordinea de zi: stabilirea cuantumului
indemnizației de ședință acordată consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al
comunei Valea Crișului. Dl primar anunță că propune 2% din indemnizație iar dl
Vancea propune suma de 450 lei. Este propus apoi procentul de 5% din
indemnizație (290 lei), apoi președintele de ședință supune la vot deschis: cine este
pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Consilierii locali discută probleme organizatorice privind Ziua comunei din
data de 22 iulie 2017.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 11,38.
Valea Crişului, la 20 iulie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-EVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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