ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 8/2018
Încheiat astăzi, 15 mai 2018, 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, dl
Ioachim Silviu fiind absent. Comisiile de specialitate și-au desfășurat activitatea, în
prezența majorității membrilor acestora, fiind absenți – Ioachim Silviu (din cadrul
comisiei economice) și dl Kiss Karoly (din cadrul comisiei juridică). 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 încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Ioachim Silviu
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de
apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027
3. Adoptarea hotărârii privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei
Valea Crișului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
4.

Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat
Valea Crișului, județul Covasna”
5. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2018
6. Diverse
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 dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioachim Silviu. Dna

secretar prezintă situația absențelor nemotivate de la ședințele consiliului local din anul
2018, după cum urmează: 25 ianuarie, 8 februarie, 20 februarie, 20 martie, 26 martie și 26
aprilie din care 4 ședințe au avut caracter de ședință ordinară, adresându-i-se
reprezentantului PPMT-EMNP în cadrul Consiliului Local, dl Kiss Karoly cu solicitarea de
a discuta cu conducerea partidului privind situația actuală a supleanților.
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 următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare
menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027. Dl primar prezintă proiectul de
hotărâre și anexele acestuia, precizând că a fost întocmit master planul pentru aceste
obiective de investiții. În ceea ce privește rețeaua de apă și canalizare a comunei Valea
Crișului, dl primar precizează că rețeaua de apă este integral funcțională în comună, iar
pentru canalizare avem semnat un contract de finanțare cu AFIR pentru satul Valea
Crișului și un proiect depus – declarat eligibil fără finanțare pentru satul Calnic – proiect
pentru care sperăm că se vor aloca fondurile necesare pentru realizare. 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 următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Valea Crișului și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Dna secretar precizează că
înființarea Serviciului de Iluminat Public este necesară având în vedere solicitările
formulate de ANRSC în baza dispozițiilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dl primar prezintă
proiectul de hotărâre și anexa acestuia. 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 următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,
județul Covasna”. Dl primar prezintă adresa Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale – 7 Centru Alba Iulia nr 230/08.05.2018, precizând că reprezentanții
AFIR au efectuat o vizită pe teren urmare a solicitării noastre de a schimba soluția tehnică
propusă de proiectantul inițial care a realizat Studiul de fezabilitate. Principala modificare
majoră constă în faptul că propunem racordarea rețelei în comuna Arcuș și nu în mun Sf
Gheorghe – soluție propusă de proiectantul care are contract de realizare a proiectului
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tehnic. În vederea comunicării cu celeritate a documentelor și datelor solicitate de AFIR,
am solicitat și primit un nou Certificat de urbanism care privește cele două commune,
urmând ca avizele necesare să le obținem după realizarea proiectului tehnic. 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 următoarului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dna contabil
prezintă sumele propuse a fi rectificate, respectiv utilizarea excedentului în cuantum de
40.000 lei pentru plata documentației tehnice depuse pentru obținerea de finanțarea
proiectului de reabilitare a Școlii Kalnoky Ludmilla. Referitor la acest proiect de investiții,
dl primar precizează că la acest moment – autoritatea de management AMPOR – a
declarat proiectul ”conform” în ceea ce privește eligibilitatea acestuia, fiind în stadiul de
verificare a conformității din punct de vedere tehnic și economic.
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. Consilierii locali reclamă cantitatea mare de praf care se ridică pe străzile
din satul Valea Crișului, solicitând primarului comunei să dispună măsurile necesare în
vederea închirierii mașinii de stropit de la TEGA pentru a mai reduce cantitatea de praf. Dl
primar informează că nu dispunem de fondurile necesare în vederea achitării contravalorii
chiriei, consilierii locali fiind în unanimitate de acord să achiziționăm mașina iar plata
serviciilor să le achităm în cursul lunii octombrie după o rectificare de buget prin care să se
aloce sumele necesare.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,35

Valea Crişului, la 15 mai 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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