ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 7/2019
Încheiat astăzi, 12 aprilie 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 dna contabil,
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 aprobarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pentru anul 2019
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și
cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2019
3. Adoptarea hotărârii privind stabilirea cuantumului lunar de carburanţi pentru
autoutilitara din dotarea Consiliului local al comunei Valea Crişului
4. Diverse
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu două puncte, după cum urmează:
1. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul ”Rețea
de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”
2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Achiziționare
buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul Covasna”
Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare, a ordinei de zi precum și a suplimentării
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 bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2019. Dna
contabil și dl primar prezintă investițiile propuse a se realiza în cursul anului 2019 precum
și sumele propuse a fi alocate pentru fiecare capitol bugetar.
Dl Kiss întreabă dacă pentru anul 2019 avem la dispoziție de cheltuit 9 miliarde lei
sau este o eroare, iar dna contabil informează că așa este tocmai pentru avem încheiate
contractele de finanțare externă nerambursabilă.
Dl Vancea întreabă în ce stadiu suntem la proiectele de modernizare a căminelor
culturale, iar dl primar informează că proiectele tehnice sunt predate în vederea verificării
tehnice de către verificatori.
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 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe
trimestrul I al anului 2019. Dna contabil prezintă sumele cuprinse în execuția bugetară.
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 3 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
stabilirea cuantumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara din dotarea Consiliului
local al comunei Valea Crişului.
Dl primar precizează că actuala cotă de combustibil este insuficientă, având în
vedere că pe lângă pe lângă problemele curente care trebuie rezolvate de Primăria Valea
Crișului, existența celor 5 proiecte pentru care au fost încheiate contracte de finanțare
nerambursabilă, ceea ce presupune majorarea numărului de deplasări în vederea obținerii
avizelor necesare implementării proiectelor, prezentarea documentelor solicitate de
instituțiile finanțatoare la sediul acestora etc. Consilierii locali sunt de părere că nu este
mult nici 250 l lunar, date fiind obligațiile asumate de Primărie în prezent iar în situația în
care se constată că mai trebuie, să fie formulată o propunere nouă. 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 primului punct suplimentar înscris pe ordinea de zi,
respectiv: adoptarea hotărârii privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul
”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul
Covasna”. Dl primar prezintă proiectul tehnic întocmit de SC Rono Aqua SRL, cu
precizarea că s-au avut în vedere inclusiv modificările solicitate AFIR a se aproba. Dl
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Vancea întreabă dacă sunt prevăzute și branșamentele la populație iar dl primar precizează
că a fost prevăzut același număr de branșamente ca în cuprinsul Studiului de fezabilitate și
a cererii de finanțare – până la limita de proprietate - fiind un criteriu de eligibilitate a
proiectului. 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 celui de-al doilea punct suplimentar înscris pe ordinea de zi,
respectiv: adoptarea hotărârii privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Achiziționare
buldoexcavator în comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Dl primar precizează că ieri,
11.04.2019, am fost la sediul AFIR Alba Iulia în vederea încheierii contractului de finanțare
nr C1920074X214271505331, pentru proiectul ”Achiziționare buldoexcavator în Comuna
Valea Crișului, județul Covasna”
Valoare totală: 504.502,09 lei
Valoare eligibilă: 373.080 lei
Valoare neeligibilă: 131.422,09 lei
Dna Varga întreabă dacă TVA-ul este eligibil, iar dna secretar adduce la cunoștință
că recuperăm TVA ul afferent cheltuielilor eligibile, reprectiv pentru suma de 373.080 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 anunță că a fost desfăcut disciplinar contractul individual de
muncă a asistentului personal Pakular Erzsebet și am solicitat sprijinul DGASPC Covasna
pentru rezolvarea situației persoanei cu handicap, în sensul identificării unei soluții
alternative. Dna secretar informează că s-a discutat la TEGA privind amendarea
nejustificată a persoanelor care au deșeuri colectate selectiv, locuitorii fiind îndrumați să
depună imediat reclamație întrucât există camera de supraveghere și reclamațiile se pot
verifica imediat.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,05
Valea Crişului, la 12 aprilie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA
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