ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 20/2018
Încheiat astăzi, 15 noiembrie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin (1) 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 Ilyes Gyula fiind absenți. Ședința comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local nu s-a desfășurat din lipsă de cvorum. 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 participarea comunei Valea Crișului la Programul
pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019
2. Adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2018
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 participarea comunei Valea Crișului la Programul pentru școli al României pentru
anul școlar 2018-2019. Dl primar anunță că pentru acest program vom primi fonduri de la
Consiliul Județean Covasna, fiind în acest moment singura variantă ca elevii din comună
să beneficieze de produse de panificație și lactate. În continuare sunt enumerate produsele
propuse a fi achiziționate de Comuna Valea Crișului în cadrul acestui program, după cum
urmează:
-

Produse de panificație: corn și biscuiți;

-

Lapte de consum: lapte tratat termic, pasteurizat;

-

Produse lactate: iaurt sau sana.

-

Fructe: mere.

Dl Vancea întreabă câte porții vor fi livrate săptămânal din fiecare categorie de
produse, iar dl primar precizează că se vor acorda gratuit produse, astfel:
-

2 porții de fructe,

-

2 porții de lapte,

-

1 porție produse lactate,

-

5 porții produse de panificație.

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
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2018. Dna contabil
prezintă sumele propuse a fi rectificate. Dl David întreabă dacă Primăria a încheiat
contract de deszăpezire, iar dl primar anunță că a fost încheiat un contract de furnizare și
servicii de deszăpezire cu SC Trio Impex SRL, agent economic ce ne va livra materialul
antiderapant și va acționa mecanic în funcție de condițiile meteorologice.
Se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl Vancea Lajos se interesează de stadiul desfășurării licitațiilor publice
demarate, iar dna secretar anunță că licitația pentru proiectare și execuție lucrări la sediul
Primăriei a fost anulată din nou, precum și faptul că celelalte două licitații se află în
procedură de evaluare a ofertelor depuse.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,25
Valea Crişului, la 15 noiembrie 2018
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