ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 15/2018
Încheiat astăzi, 30 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 8 consilieri
locali; dna Varga Ottilia-Eva fiind absentă. 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 cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente
proiectului ”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat
Valea Crișului”
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă agricolă sere”,comuna Valea Crișului, județul Covasna
3. 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 cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Modernizarea,
Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”.
Dl primar prezintă adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru prin care ne
solicită o serie de clarificări – în vederea precontractării, proiectul fiind déjà declarat
eligibil spre finanțare. Este prezentată în continuare situația cheltuielilor referitoare la
proiect, astfel:
Valoarea totală: 8.201.717,72 lei
Valoare nerambursabilă: 8.037.496,85 lei

Valoarea contribuției proprii: 164.220,87 lei
Dl Kiss se interesează care este valoarea lucrărilor de extindere la acest imobil, iar
dna secretar prezintă devizul general precum și cheltuielile pe obiect al lucrărilor, fiind
precizate sumele pentru fiecare categorie de lucrări.
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 următorul proiect de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă agricolă - sere”,comuna Valea Crișului, județul
Covasna. Dl primar prezintă solicitarea formulată de SC DCD Agrofuture SRL precum și
documentația aferentă, precizând că pentru acest proiect avem cunoștință că operatorul
economic a obținut finanțare nerambursabilă prin AFIR. Dna secretar precizează că
terenul în cauză este deja în intravilanul comunei Valea Crișului, modificarea solicitată
referindu-se la majorarea POT și CUT, în prezent suprafața pe care se poate construi fiind
redusă.
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 MDRAP ne-a adus la cunoștință faptul că avem
posibilitatea de a solicita finanțări suplimentarea în cadrul programului PNDL;
propunerea fiind ca Primăria Valea Crișului să depună solicitări pentru diferența de lucrări
la sediul primăriei și pentru proiectul privind canalizarea din satul Calnic – proiect ce a
fost declarat eligibil de către AFIR însă nu există finanțare. Consilierii locali sunt de acord
în unanimitate cu propunerile de solicitări suplimentare.
Dl Kiss Karoly propune recapitularea tuturor proiectelor derulate de Comuna Valea
Crișului sau ce urmează a fi depuse precum și stadiul implementării acestora. Situația
proiectelor se prezintă după cum urmează:
1. ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,
județul Covasna” proiect finanțat prin AFIR– contractul de finanțare a fost încheiat, s-a
obținut avansul dar a fost necesară rezilierea contractului de proiectare tehnică – se va
organiza o nouă procedură de achiziție public.
2. ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” proiect finanțat prin
AFIR – contractul de finanțare a fost încheiat, s-a obținut avansul, este încheiat contract de
execuție lucrări. Clădirea grădiniței este déjà demolată.
3. ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și
Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna” proiect finanțat prin AFIR - contractul de
finanțare a fost încheiat, ieri am depus actele în vederea obținerii avansului, déjà s-a
comunicat fișa de conformitate.
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4. ”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat
Valea Crișului” – cerere de finanțare depusă la ADR, proiectul a fost declarat eligibil, fiind
în fază de precontractare.
5. ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul
Covasna” proiect finanțat prin PNDL, contractul de finanțare a fost încheiat, achiziția
public de proiectare tehnică și execuție lucrări fiind în plină desfășurare.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 30 august 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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