ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1/2018
Încheiat astăzi, 5 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 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 10 consilieri
locali, dl Para Benjamin fiind absent. 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
comunei Valea Crișului din anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea D.A.L.I pentru obiectivul de investiții
”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea
Crișului”
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
pentru obiectivul”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky
Ludmilla sat Valea Crișului”
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
”Amenajare teren sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”
5. Adoptarea hotărârii privind implementarea proiectului ”Amenajare teren sport în
comuna Valea Crișului, sat Calnic”
6. Diverse
Dl primar anunță retragerea de pe ordinea de zi a primului punct, respectiv
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Valea Crișului din anul
2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare conform dispozițiilor art 44 din Legea nr
215/2001 a administrației publice locale, republicată întrucât s-au luat în calcul și sumele
primate cu titlu de avans de la AFIR pentru cele două proiecte aflate în derulare.

Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare și 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 aprobarea
D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”. Dl primar prezintă documentația și
precizează că proiectul a fost elaborat de către SC BARNARCHITECT SRL, jud Harghita și
urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020 Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu.
Dl Kiss întreabă dacă școala e în proprietatea publică a Comunei Valea Crișului iar
dl primar confirmă, în caz contrar nu se pot accesa fonduri. Dl David întreabă dacă la acest
moment numărul sălilor de clasă este insuficient, iar dl primar precizează că extinderea
este necesară tocmai datorită numărului insuficient al sălilor de clasă precum și nevoia de
a se construe toalete.
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 proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul
”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea
Crișului”.
Dl primar precizează că valoarea contribuției proprii în proiect este de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului care are o valoare totală fără TVA: 6 901 323.32 lei, valoare
C+M fără TVA: 5 194 756.00 lei, valoarea totală a proiectului cu TVA: 8 201 717.71 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 dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Amenajare teren sport
în comuna Valea Crișului, sat Calnic”. Dl primar prezintă Studiul de fezabilitate
întocmit de SC Proiectare și Construcții Sigma SRL, Sf Gheorghe, având următorii
indicatori tehnico-economici:
-

valoarea totală a investiţiei – 362.377,94 lei fără TVA (430,104,01 lei, inclusiv TVA)

-

construcții-montaj (C+M) – 282.140,81 lei fără TVA (335.747,56 lei, inclusiv TVA)
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 implementarea proiectului ”Amenajare teren sport în comuna Valea Crișului, sat
Calnic”. Dl primar precizează că acest proiect va fi depus spre finanțare la GAL ALUTUS.
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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. Consilierul Ioachim consideră că actuala conducere a Primăriei nu mai
este interesată de recuperarea terenurilor de la cariera de lignit propunând ca Primăria să
depună denunț penal la DNA împotriva statului și a Guvernului României. Propunerea de
formulare a denunțului penal îi este adresată secretarului comunei care precizează că
refuză să facă acest demers. Consilierul Ioachim consideră că e de datoria secretarului să
facă plângerile penale dacă așa consideră consilierii locali. Dna secretar precizează că nu
formulează nici plângeri penale și nici denunțuri decât în situația în care există motive
temeinice și documente nelegale, invitându-l pe dl Ioachim să depună personal o astfel de
plângere dată fiind experiența lui în acest domeniu. Consilierul Ioachim precizează că nu
are niciun motiv să depună el însuși o plângere penală, dar că 2018 va fi un an greu pentru
primar și secretar, anunțând că are pregătite mai multe plângeri penale împotriva acestora.
Dl primar solicită din nou secretarului să prezinte documentele aferente Carierei de lignit
semnate de fostul primar Ioachim, care au stat la baza emiterii Certificatelor de atestare a
dreptului de proprietate în favoarea SNC Ploiești, precizând că terenurile primite de
Comuna Valea Crișului prin Ordinul prefectului, au fost vândute în mandatele de primar
ale actualului consilier nemulțumit. Consilierul Ioachim precizează că nu el a vândut
terenurile ci Consiliul Local, nefiind treaba noastră că unele terenuri au ajuns în
proprietatea personală a lui și a soției acestuia. După discuții contradictorii între dl
Ioachim și ceilalți consilieri locali pe marginea documentelor semnate de fostul primar
Ioachim, ședința se încheie la ora 9,55.
Valea Crişului, la 5 ianuarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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