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CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 11 /2017
Încheiat astăzi, 24 august 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 8 consilieri locali dl
Ilyes Gyula și dl Vancea Lajos fiind absenți. Ședința începe la ora 8,30, iar ședința comisiei
de specialitate s-a desfășurat din lipsă de cvorum, prezent fiind doar consilierul Ioachim
Silviu. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy Sándor, dna contabil Máté 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 solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM
– IFN SA pentru accesarea avansului pentru proiectul ”Construirea clădirii
grădiniței în sat Valea Crișului”
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2017
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul II al anului 2017
4. 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 solicitarea
scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN SA pentru accesarea avansului pentru
proiectul ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”. Dl primar precizează că este
necesară accesarea avansului pentru acest proiect întrucât Primăria nu poate asigura
fondurile necesare derulării lucrărilor.

Dl Kiss Karoly întreabă dacă această sumă este eligibilă și cât este cuantumul ei. Dl
primar precizează că această sumă nu este eligibilă, cuantumul ei fiind de 16.248,29 lei.
Dna secretar informează că suma a fost comunicată de către FNGCIMM – IFN SA fiind
calculată având în vedere valoarea avansului solicitat și perioada de derulare a contractului
încheiat cu AFIR Alba Iulia.
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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2017. Dna
contabil precizează sumele propuse a fi rectificate, având în vedere aprobarea
solicitării scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN SA pentru accesarea
avansului pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”.
Dl Kiss Karoly se interesează care este motivul pentru care nu s-au alocat fonduri
pentru lucrările suplimentare la casa mortuară din satul Calnic. Dl primar precizează că nu
s-a propus alocarea acestor fonduri întrucât documentația întocmită de proiectant este
sumară, iar pe de altă parte nu avem suficiente fonduri la bugetul local astfel încât să
susținem toate proiectele, considerând prioritare proiectele pentru care au fost încheiate
contracte din fonduri nerambursabile.
Consilierul Ioachim consider că suma care a fost alocată pentru plata avocatului
care să ne reprezinte în procesul cu SNC Ploiești ar putea fi alocată pentru aceste proiecte.
Dl primar precizează că este vorba de cca 5000 lei, sumă care nu a fost cheltuită până
acum, nefiind depusă nicio cerere de chemare în judecată.
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 execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe
trimestrul II al anului 2017. Dna contabil prezintă sumele cuprinsse în proiectul de
hotărâre.
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. Dna secretar menționează că, în vederea validării următorului supleant de
pe lista PPMT-EMNP, consilierul Ioachim Silviu a depus la data de 16.08.2017 (dată la
care au fost deja comunicate invitațiile la prezenta ședință) la Primăria Valea Crișului o
serie de renunțări la mandate, precum și o acceptare a mandatului de către Para Benjamin.
Având în vedere că numele supleantului a fost scris greșit atât pe declarația de acceptare
cât și pe adeverința eliberată de PPMT-EMNP la data de 06.02.2017, solicită ca
reprezentanții partidului să elibereze o nouă adeverință actualizată, precum și o copie a
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actualei cărți de identitate a d-lui Para care din diverse motive nu depune personal
documentele ci prin intermediul consilierului Ioachim care este de părere că dna secretar
ar fi trebuit să-l sune pe dl Para pentru reglementarea situației.
Dl primar informează că ieri (23.08.2017) reprezentanții AFIR au desfășurat vizita
pe teren pentru proiectele depuse, respectiv extinderea de apă și înființarea canalizării în
satul Calnic și reabilitarea căminelor culturale. În urma discuțiilor, reprezentații AFIR au
opinat că cele două proiecte sunt bine realizate, neexistând probleme de eligibilitate, însă
în cazul canalizării din satul Calnic nu se poate aproba finanțarea decât pentru diferența
dintre 1.000.000 euro și ceea ce a fost deja contractat pentru proiectul din satul Valea
Crișului. Deși acest proiect are șanse foarte mari de a fi declarat eligibil, suma pe care ar
trebui să o alocăm în următorii 3 ani cu titlu de cofinanțare este de aproximativ 900.000
euro. Având în vedere că în cadrul exercițiului bugetar 2014-2020 nu vom putea primi
fonduri suplimentare pentru canalizarea din satul Calnic, consilierii locali sunt
unanimitate de părere că trebuie să semnăm contractul de finanțare în aceste condiții și să
discutăm cu toți factorii de decizie care ne pot ajuta să asigurăm fondurile necesare. Dl
Kiss Karoly este de părere că ar trebui să discutăm cu proiectantul să reducă din cheltuieli
unde este posibil astfel încât lucrarea să fie funcțională. Dl primar anunță că este posibil ca
în luna septembrie să se lanseze proiectele pe GAL, propunerea consilierilor locali fiind
menținută ca Primăria să depună un proiect pentru realizarea unui teren de sport la Școala
din satul Calnic.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,38.
Valea Crişului, la 24 august 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-EVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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