ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1/2019
Încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019, 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 au participat toți cei 9 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl
primar 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 organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2019
2. Adoptarea hotărârii pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Valea Crişului
3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2019
4. Adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului
pentru anul 2019
5. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
6. Adoptarea hotărârii privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crișului în anul 2019
7. Adoptarea hotărârii privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință
acordată consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului

8. Adoptarea hotărârii privind reactualizarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna
9. Adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Comunei Valea Crișului
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru
aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi
de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A
10. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
la nivelul comunei Valea Crișului
11. Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării prețului de vânzare a
materialului lemnos existent în stoc
12. Adoptarea hotărârii privind aprobarea antemăsurătorii și a valorii lucrărilor silvice
pe anul 2019
13. 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 organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de
către consilierii locali în anul 2019. Dna secretar prezintă anexa la proiectul de hotărâre,
consilierii locali stabilesc datele de organizare a întâlnirilor cu cetățenii. 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 dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale secretarului comunei Valea Crişului. Dl primar informează că este mulțumit de
activitatea profesională a secretarului, motiv pentru care propune acordarea calificativului
foarte bine pentru anul 2018. Este supusă la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea punctului 3 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019. Dna secretar
prezintă anexele întocmite la proiectul de hotărâre, astfel:
-Anexa privind achizițiile directe
-Anexele privind proiectele derulate de Comuna Valea Crișului, finanțate/propuse a
se finanța din fonduri europene/programe guvernamentale:
2

1”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și
Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
2„Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul
Covasna”
3”Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră
în sat Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
4.”Construirea Grădiniței în sat Valea Crișului”
5.”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat
Valea Crișului”
6.”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
7.”Achiziționare buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul Covasna”
8.”Amenajare teren sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”
În ceea ce privește proiectul privind achiziția buldoexcavatorului, dl primar
informează că la data de 27 decembrie, reprezentanții GAL ne-au adus la cunoștință
eligibilitatea proiectului, acesta urmând a fi depus spre verificare la AFIR, apoi încheiat
contractul de finanțare.
Consilierii locali se interesează de stadiul contractării serviciilor de proiectare la
canalizarea din Valea Crișului iar dna secretar le adduce la cunoștință că evaluarea
ofertelor depuse a fost finalizată, însă un ofertant a contestat evaluarea economic la CNSC,
motiv pentru care va trebui să așteptăm o decizie din partea acestora pentru a putea
continua. Dl Kiss întreabă care a fost motivul contestației, iar dna secretar detaliază cele
supuse analizei CNSC.
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 dezbaterea punctului 4 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2019. Dna secretar
prezintă anexele întocmite, iar dl Kiss solicit să I se comunice sitauția posturilor
ocupate/vacante. Dna secretar comunică situația solicitată. 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 dezbaterea punctului 5 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna. Dl primar precizează că urmare a controlului
efectuat de Camera de Conturi Covasna, s-au constatat deficiențe la înregistrarea contabilă
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și în inventarul comunei a sistemului de alimentare cu apă din comună, sistem ce a fost
reabilitat și extins prin două proiecte diferite pentru fiecare sat în parte. Deși aceste lucrări
au fost finalizate și recepționate în perioada 2011-2012, nu am actualizat datele tehnice și
financiare în inventar, fiind evidențiate distinct doar în contabilitate. Un alt aspect de care
a trebuit să ținem cont, a fost actualizarea valorilor de inventar, reevaluarea fiind
obligatoriu a se realiza o dată la 3 ani. 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 dezbaterea punctului 6 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului în anul 2019. Dna
secretar prezintă anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre, consilierii locali studiind datele
prezentate. 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 dezbaterea punctului 7 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință acordată consilierilor locali din
cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului. Dl primar prezintă proiectul de
hotărâre. 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 dezbaterea punctului 8 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna. Dna secretar precizează
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compartimentele de asistență socială, respectiv administrativ gospodăresc, este necesară
actualizarea întregului regulament de organizare a aparatului de specialitate, respectiv
includerea noilor atribuții. După modificarea Regulamentului general, primarul comunei
va emite dispoziții de reactualizare a fișelor postului, pentru întregul personal. 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 dezbaterea punctului 9 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind mandatarea reprezentantului Comunei Valea Crișului în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru

aprobarea modificării

preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat
de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. Dl primar prezintă solicitarea formulată
de ADI AQUACOV, precum și faptul că este necesară aprobarea de urgență a modificării
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prețului furnizării apei potabile și de preluare a apelor uzate, conform avizului ANRSC.
Totodată, s-a discutat despre preluarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Valea
Crișului de către AQUACOV, preluare efectivă ce nu a avut loc încă deși reprezentanții
Asociației promit că se va rezolva cu prioritate. Consilierii locali atrag atenția că odată cu
preluarea efectivă a sistemului, prețul de furnizare a apei potabile se va tripla, ceea ce va
duce la creșterea numărului datornicilor. 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 dezbaterea punctului 10 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei
Valea Crișului. Dna secretar prezintă strategia întocmită conform reglementărilor în
materie. 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 dezbaterea punctului 11 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea modificării prețului de vânzare a materialului lemnos existent în stoc. Dl
primar precizează că OS Hatod ne-a adus la cunoștință că nu s-a vândut materialul lemnos
rezultat în urma igienizării realizate anul trecut, astefl că este necesară scăderea prețului
de vânzare, propunând modificarea acestuia de la 140 la 70 lei/mc. 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 dezbaterea punctului 12 înscris pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind aprobarea antemăsurătorii și a valorii lucrărilor silvice pe anul 2019. Dl primar
prezintă antemăsurătoarea comunicată de OS Hatod, menționând faptul că în situația în
care ne vom decide să valorificăm materialul lemnos, se va iniția un proiect de hotărâre în
acest sens, eventualele lucrări de exploatare vor fi achiziționate doar după solicitarea mai
multor oferte de preț de la operatorii economici din acest domeniu. 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. Dna secretar pune la dispoziția consilierilor locali formularele declarațiilor
de avere și de interese în vederea completării acestora. Dl primar adduce la cunoștința
consilierilor locali faptul că, urmare a discuțiilor din ședințele anterioare, a discutat cu un
avocat- dl Laczko David, care a acceptat în principiu să ne reprezinte în cauza pe care o
avem cu SNC Ploiești la ICCJ. Dl avocat a solicitat câteva zile pentru studierea dosarului,
urmând ca apoi să ne comunice dacă este de acord să ne reprezinte în acest dosar. Dl
primar precizează că am avut discuții cu mai mulți avocați pentru a ne reprezenta în
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această cauză, însă până în prezent am fost refuzați sistematic, problema fiind destul de
complicată în cazul terenurilor fostei cariere de lignit, mai ales că nici comuna Arcuș nu a
avut câștig de cauză.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,35
Valea Crişului, la 14 ianuarie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KISS KÁROLY

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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