ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 12/2018
Încheiat astăzi, 1 august 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 9 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri
locali; dl Kiss Karoly și dna Varga Ottilia-Eva fiind absenți. Din oficiu participă dl primar,
referentul contabil și secretarul comunei.
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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2018
2. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dna contabil
precizează că cu ocazia desfășurării zile comunei din data de 21 iulie 2018, au fost făcute
sponsorizări pentru acest eveniment, fiind necesară includerea acestor sume în bugetul
local. 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 primar precizează că este necesară întocmirea Amenajamentului
pastoral pentru întreg UAT – ul, în caz contrar în anul 2019, locuitorii comunei nu vor mai
beneficia de subvenții APIA pentru pășuni și fânețe. Deși la acest moment nu avem
fondurile necesare, este nevoie să încheiem un contract de servicii pentru aceste lucrări,
prețul cel mai scăzut oferit de agenții economici cu acest profil de activitate fiind de 47
lei/ha. Composesoratul din Valea Crișului a achiziționat deja separat aceste servicii, dar
trebuie să dispunem măsuri și pentru diferența de suprafață – cca 1.000 ha teren, conform

datelor comunicate de DADR, urmând ca apoi să introducem o taxă specială pentru
proprietarii de astfel de terenuri. Consilierii locali sunt de acord cu inițierea procedurilor
de întocmire a amenajamentului pastoral.
În continuare se discută despre situația proiectelor derulate de primărie. Pentru
proiectul de reabilitare școală, dl primar anunță că ADR-ul ne-a notificat conformitatea
proiectului în ceea ce privește partea economică și tehnică a acestuia, urmând a trece la
etapa de precontractare. În ceea ce privește grădinița din satul Valea Crișului pentru care
avem încheiat contract de finanțare cu AFIR, după primirea avizului ISU, vom emite
autorizație de construire iar lucrările vor demara în cel mai scurt timp.
Dl primar prezintă problema proiectantului pentru proiectul de canalizare care a
întârziat foarte mult în realizarea lucrărilor, astfel că am demarat procedura de reziliere a
contractului, am informat AFIR-ul asupra situației create căruia i-am solicitat un punct de
vedere, urmând ca în funcție de răspunsul finanțatorului să dispunem măsurile necesare în
vederea demarării unei noi proceduri de achiziție publică. Consilierii locali consideră că
situația nu poate continua solicitând luarea măsurilor necesare în vederea realizării în
termen a proiectului.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 1 august 2018
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