ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 9/2018
Încheiat astăzi, 18 iunie 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 9 consilieri locali în funcție, un număr de 6 consilieri locali, dl
Vancea Lajos, dl Para Magor-Robert și dna Varga Ottilia-Eva fiind absenți. Comisiile de
specialitate nu și-au desfășurat activitatea, din lipsă de cvorum. Din oficiu participă dna
contabil și dna secretar.
Dl viceprimar 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 aprobarea D.A.L.I pentru obiectivul de investiții
”Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
3. 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”
4. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2018
5. 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 alegerea președintelui de ședință. Este propus dl Ilyes Gyula. Se supune la vot
deschis propunerea: 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 D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Primărie, sat Valea

Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dna secretar precizează că prin adresa
nr 61336/05.06.2018 înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr
3576/06.06.2018 MDRAP ne-a solicitat actualizarea documentelor aferente obiectivului de
investiții ”Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul
Covasna” în termen de 10 zile lucrătoare de la primire. În aceste condiții, am contractat
reactualizarea documentației cu SC EXPERT BAU SRL, care a actualizat în regim de
urgență acest proiect, care în prezent are următorii indicatori tehnico-economici:
Valoare totală fără TVA: 1.039.005 lei
Valoare C+M fără TVA: 917.474 lei
Valoare totală cu TVA: 1.231.052 lei
Suprafața defășurată: 957,94 mp
Dl Kiss Karoly întreabă care sunt lucrările prevăzute a se realiza iar dna secretar
prezintă Documentația de avizare, precizând că se vor executa lucrări de rezistență,
arhitectură și instalații.
Dl Kiss se interesează ce se întâmplă în situația în care ministerul nu achită
fondurile contractate – situație frecvent întâlnită în proiectele finanțate de stat. Dna
secretar informează că există acest risc deși se încheie contract de finanțare însă nu avem
disponibile în acest moment alte surse către care să ne îndreptăm atenția pentru realizarea
acestui proiect.
Consilierii locali consideră în unanimitate că este oportună încheierea contractului
de finanțare prin PNDL chiar dacă există riscul efectuării întârziate a plăților.
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 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”. Dna secretar precizează că odată cu actualizarea
documentației tehnice, este necesară adoptarea unei noi hotărâri privind asigurarea
fondurilor necesare din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, respectiv
suma de 587.113,25 lei (inclusiv TVA). Având în vedere că această sumă cuprinde cheltuili
care conform Ghidului PNDL sunt eligibile, anul viitor după aprobarea bugetului vom
solicita încheierea unui nou contract pentru suplimentarea sumei aprobate pentru acest
an, astfel că diferența ce va fi achitată de Primărie să fie o sumă mult mai mică decât cea
prevăzută în prezent.
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.
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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 secretar
prezintă sumele supuse rectificării bugetare. 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 prezintă notificarea AFIR privind finanțarea proiectului
”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic,
comuna Valea Crișului, județul Covasna”, suma alocată fiind în cuantum de 499.726 euro.
Dl Vancsa Bela atrage atenția că sistemul de iluminat public din satul Calnic nu
funcționează iar dl viceprimar anunță că va dispune măsurile care se impugn pentru
remedierea situației.
Dna secretar atrage atenția că termenul de depunere a declarațiilor de avere și de
interese a expirat la data de 15 iunie, drept pentru care solicită consilierilor locali să
depună aceste declarații în cel mai scurt timp. Totodată solicit reprezentantului PPMT să
dispună măsurile necesare în vederea validării supleanților pentru buna funcționare a
consiliului local.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,25

Valea Crişului, la 18 iunie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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