ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 13/2018
Încheiat astăzi, 9 august 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 7 consilieri locali; dl Kiss
Karoly și dl Balogh Lajos Robert 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă pentru
locuințe” – sat Calnic, comuna Valea Crișului, județ Covasna
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare
cu apă către S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe.
3. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2018
4. 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă pentru locuințe” – sat Calnic, comuna
Valea Crișului, județ Covasna. Dl primar precizează că în satul Calnic există tendința de
extindere a zonei de intravilan, terenuri cu construcții, prezentând proiectul întocmit
pentru elaborarea PUZ precum și terenurile care fac obiectul acestuia, astfel:
-

C.F. nr 24682 Valea Crișului, nr cadastral 24682 – în suprafață de 3.300 mp

proprietatea numitei Ambrus Maria,
-

C.F. nr 24681 Valea Crișului, nr cadastral 24681 – în suprafață de 1.200 mp

proprietatea numiților Varga Attila și Varga Eszter Izabella,

-

C.F. nr 24680 Valea Crișului, nr cadastral 24680 – în suprafață de 500 mp

proprietatea numiților Gaspar Lenard-Csaba și Gaspar Erika,
-

C.F. nr 23314 Valea Crișului, nr cadastral 23314 (nr CF vechi 2608, nr

cadastral vechi 9163) – în suprafață de 2.500 mp proprietatea numiților Tompos FerencTibor și Tompos Ildiko Zsuzsanna.
Consilierii locali în unanimitate consideră că nu există niciun impediment legal sau
de orice altă natură care să justifice adoptarea unei hotărâri în sensul aprobării proiectului
PUZ propus, astfel că 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 următorul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă către S.C. Gospodărie
Comunală S.A – Sfântu Gheorghe. Dna secretar precizează că periodic reprezentanții
ANRSC ne solicită date privind situația serviciului de alimentare cu apă, situație ce poate fi
reglementată doar în două modalități: înființarea unui serviciu cu personalitate juridică în
subordinea primăriei – soluție ce implică angajarea unui număr de persoane plătite din
fonduri proprii care să se ocupe de furnizarea apei potabile, iar a doua soluție este ca acest
sistem să fie predat către Operatorul Regional, Comuna Valea Crișului fiind parte a ADI
AQUACOV. Dl primar precizează că în alte comune sunt probleme și cu operatorul
regional care probabil din lipsă de personal intervine destul de greu la eventuale
intervenții, însă nu avem posibilitatea de a ieși din ADI Aquacov întrucât derulăm fonduri
europene pentru canalizare. Consilierii locali precizează că au cunoștință de problemele
utilizatorilor din comunele învecinate, însă soluția predării sistemului către operator este
cea mai eficientă pentru noi la acest moment. Dl primar informează că odată cu preluarea
efectivă a sistemului, vor fi încheiate contracte noi cu utilizatorii serviciului, iar prețul apei
se va modifica: de la 1,04 lei/mc în prezent la 3,56 lei (preț ce conține TVA) pentru apa
furnizată populației, respectiv 3,27 lei fără TVA pentru restul utilizatorilor. 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 2018. Dna contabil
prezintă sumele supuse aprobării de rectificare bugetară. 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 informează că avem în desfășurare două licitații publice
simplificate la care se dorește participarea a cât mai mulți operatori economici, astfel:
servicii de proiectare tehnică la obiectivul finanțat din fonduri europene privind
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reabilitarea și modernizarea căminelor culturale, respectiv servicii de proiectare tehnică și
execuție lucrări la obiectivul de investiții privind amenajarea sediului primăriei – finanțat
parțial din fonduri de la bugetul de stat prin PNDL.
Dl David Ferenc precizează că urmare a ploilor din ultima perioadă, drumurile și
podețele din satul Calnic au nevoie de reabilitare, iar dl primar precizează că în funcție de
fondurile disponibile se vor demara lucrări în zonă.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 9 august 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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