ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 17/2018
Încheiat astăzi, 25 septembrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinarea a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (2) 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 Balogh Lajos-Robert și dl Para Magor-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 privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul
2018
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire fermă
vaci, structuri de primire agroturistice și drumuri” sat Valea Crișului, comuna Valea
Crișului, județul Covasna
3. Adoptarea hotărârii privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Valea Crișului și a Regulamentului local de urbanism
aferent acestuia
4. 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”
5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția
”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în sat
Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dna contabil
informează că am primit la rectificare suma de 32.500 lei, precum și cheltuielile propuse a
se realiza. Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: 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 Planului Urbanistic Zonal ”Construire fermă vaci, structuri de primire
agroturistice și drumuri” sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna. Dl
primar prezintă planul propus în vederea aprobării, iar dl Vancea întreabă ce suprafață
este prevăzută în documentație. Dna secretar informează că suprafața totală vizată este de
620.500 mp. Dl David este de părere că trebuie permisă realizarea acestei investiții,
terenul fiind proprietatea lor. Dl Kiss este de părere că orice investiție în comună este
binevenită, ar putea crea câteva locuri de muncă pentru localnici și ar putea duce la
dezvoltarea zonei. Consilierii locali sunt de acord cu părerea d-lui Kiss iar președintele de
ședință supune la vot deschis propunerea: 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
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Valea
Crișului și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia. Dl primar precizează că
PUG-ul Comunei Valea Crișului este expirat, se lucrează la noul PUG dar între timp este
importantă prelungirea valabilității vechiului PUG altfel vor fi mari probleme privind
documentațiile de urbanism solicitate a fi emise de locuitorii comunei. Dl Kiss propune ca
noul și actualul PUG să fie permanent afișate la vedere în Primărie. Nefiind alte discuții, se
supune la vot deschis propunerea: 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 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 reamintește că prin Contractul de
finanțare nr 3940/20.06.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice a alocat pentru proiectul ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea
Crișului, județul Covasna”, suma de 643.938,75 lei. Dl primar prezintă Adresa Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr 97009/27.08.2018 înregistrată la
Primăria comunei Valea Crișului sub nr 5174/29.08.2018 prin care ne aduce la cunoștință
că avem posibilitatea depunerii de noi solicitări de finanțare prin PNDL, până la data de
08.10.2018, prezentând și indicatorii tehnico- economici ai investiției, repectiv:
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Total proiect: 1.231.052 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului: 92.491 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.138.561 lei
Valoarea alocată prin Contractul de finanțare nr 3940/20.06.2018: 643.938,75 lei
Diferență valoare eligibilă: 494.622,25 lei
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: 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 asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Extindere sistem de alimentare cu apă și
înființare sistem de canalizare menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul
Covasna”. Dl primar precizează că acest proiect a fost depus la AFIR pentru finanțare; a
fost declarat eligibil dar fără finanțare. Având în vedere că la acest moment nu sunt alte
linii de finanțare deschise, am făcut demersurile necesare în vederea actualizării devizului
general urmând să depunem solicitare de finanțare a acestui proiect având în vedere că din
surse proprii de la bugetul de stat este imposibil să alocăm această sumă. Dna secretar
prezintă indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției, după cum urmează:
Total proiect: 4.845.779 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului: 388.281 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.457.498 lei
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar prezintă adresa Școlii Gimnaziale Kalnoky Ludmilla prin care
propune desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de administrație ai unității școlare.
Sunt propuși dl Vancea Lajos și dl Ilyes Gyula, propunerile fiind acceptate în unanimitate.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 25 septembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KÁRACSONY LÁSZLÓ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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