ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 15/2017
Încheiat astăzi, 19 decembrie 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 11 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri
locali, Ioachim Silviu și Para Magor Robert fiind absenți. 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 alegerea președintelui de ședință
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2017
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2018
4. Adoptarea

hotărârii

privind

aprobarea

acordarea

unui

mandat

special

reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
5. Diverse
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu încă două puncte:
Adoptarea hotărârii privind modificarea art 1 din H.C.L. nr 55/2017 privind
aprobarea încheierii unui contract de superficie
Adoptarea hotărârii privind modificarea Anexelor 1 și 3 la Programul anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2017
Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare și a ordinei de zi propuse, precum și a
suplimentării 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 alegerea
președintelui de ședință. Este propus dl Karacsony Laszlo. 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 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.
Se trece la dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Dl primar
precizează că nivelurile acestor taxe și impozite nu au fost modificate, singura
excepție fiind impozitele pentru mașinile de mare tonaj. În ceea ce privește
acordarea de scutiri suplimentare, dl primar precizează că Fundația Diakonia, a
solicitat scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale, consilierii locali fiind în
unanimitate împotriva acordării acestor scutiri. 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 acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive, cu precizare că începând
cu anul 2018 intenționăm să predăm serviciul de alimentare cu apă către operatorul
regional. 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 primului punct suplimentar de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind aprobarea modificării art 1 din H.C.L. nr 55/2017 privind aprobarea
încheierii unui contract de superficie. Dl primar precizează că Primăria comunei Valea
Crișului a demarat procedurile în vederea realizării documentelor necesare pentru
depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul programului PNDR – GAL
ALUTUS pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport în sat Calnic, comuna Valea
Crișului, județul Covasna”, a fost imperios necesară realizare unei documentații
topografice de identificare a terenului pe care va fi amplasată construcția. După realizarea
tuturor măsurătorilor, SC EUROCAD TOPOGRAPHY SRL, ne-a adus la cunoștință că
terenul are în realitate suprafața de 1.627 mp, acest aspect impunând modificări privind
încheierea contractului notarial de superficie precum și în cadrul Studiului de fezabilitate
necesar pentru depunerea cererii de finanțare. Nefiind alte discuții, președintele de ședință
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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 suplimentar de pe ordinea de zi: Adoptarea
hotărârii privind modificarea Anexelor 1 și 3 la Programul anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2017. Dl primar precizează că pentru proiectul ”Rețea de canalizare menajeră
în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, jud. Covasna” , a fost aprobat Raportul
procedurii și încheiat Contractul de realizare a proiectării tehnice pentru suma de 28.820
lei, iar termenele de realizare a celorlalte achiziții fiind modificate. Totodată Primăria
Valea Crișului dorește ca la începutul anului 2018 să depună proiecte în vederea finanțării
nerambursabile, astfel:
-

Reabilitare Şcoala Generală cu cl.I-VIII Kalnoky Ludmilla satul Valea Crişului -

finanțare POR – axa prioritară 10
-

Amenajare teren sport în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna -

finanțare PNDR prin GAL ALUTUS
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 David este de părere că în afară de instituțiile publice și cele de cult,
oricine ar trebui să plătească taxele și impozite locale iar dl Kiss precizează că ar trebui
verificate beneficiile pe care Fundația Diakonia le aduce comunei pentru a se justifica
eventuale scutiri la plata impozitelor.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,35.
Valea Crişului, la 19 decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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