ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 18/2018
Încheiat astăzi, 5 octombrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinarea 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 8 consilieri
locali; dl Karacsony Laszlo fiind absent. 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 alegerea preşedintelui de şedință pentru ședința publică
extraordinară din data de 5 octombrie 2018
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția
”Amenajare teren sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”
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 alegerea preşedintelui de şedință pentru ședința publică extraordinară din data de
5 octombrie 2018. Dl primar explică faptul că președintele de ședință – viceprimarul
comunei Karacsony Laszlo este în concediu de odihnă fiind plecat în străinătate, motiv
pentru care propune alegerea unui președinte care să conducă ședința de astăzi. Este
propus dl Vancea Lajos. 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 teren sport în comuna Valea
Crișului, sat Calnic”. Dl primar reamintește că prin HCL nr 3/2018, a fost aprobat Studiul
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport în comuna Valea
Crișului, sat Calnic” elaborat de SC Proiectare și Construcții Sigma SRL, iar prin HCL nr
4/2018 s-a aprobat implementarea acestui proiect în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 în cadrul GAL Alutus Regio Egyesület, Măsura 19.2 –
Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura
1/6B – a – Investiții în patrimoniul cultural și servicii de bază pe teritoriul Alutus. Deși am
contestat decizia de respingere a Cererii noastre de finanțare ca ”neconformă”, decizie
comunicată de GAL prin adresa de transmitere a Fișei de verificare a conformității nr
06P060218/06.02.2018, înregistrată la sediul Primăriei comunei Valea Crișului sub nr
946/08.02.2018, decizia de respingere a fost menținută, neexistând o altă cale de atac.
Având în vedere că până la data de 08.10.2018 se pot propune spre finanțare proiecte în
cadrul PNDL, dl primar propune depunerea acestui proiect spre finanțare având
indicatorii economici, după cum urmează:
Total proiect: 430.104,01 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului: 23.188,07 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 406.915,94 lei
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă,
cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Vancea Lajos se interesează care este stadiul achizițiilor publice, iar dl
primar informează că toate cele trei proceduri sunt în faza de depunere a ofertelor.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 5 octombrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA

2

