ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 12/2019
Încheiat astăzi, 8 august 2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (2) și art
134 alin (1) lit ”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ la care au participat
din cei 9 consilieri locali în funcție, un număr de 7 consilieri locali, dl Kiss Karoly și dl
David Ferenc fiind absenți. Din oficiu participă dna contabil, dl primar și secretarul
general al 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție
pentru garantarea avansului proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea
Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de proiectare și execuție lucrări
precum și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenjare Primărie,
sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct – rectificarea
bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2019.
Secretarul general al comunei Valea Crișului aduce la cunoștința consilierilor locali
documentele prevăzute de art 136 alin (8) din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ apoi propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare, a ordinei de zi propuse, precum și aprobarea

suplimentării acesteia: 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 solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului
proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,
județul Covasna”
Președintele Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizele
favorabile emise de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul
de hotărâre supus dezbaterii.
Dl primar precizează că pentru implementarea acestui proiect este necesară
prelungirea contractului de finanțare cu un an – situație pe care am prevăzut-o de ceva
timp, având în vedere multitudinea de avize și documente care a trebuit să le obținem.
Pentru realizarea proiectului am dispus demararea procedurilor de avizare a achiziției
publice de lucrări pentru acest obiectiv de investiții, de către CRFIR Alba Iulia etapa I –
solicitare respinsă de finanțator tocmai pentru motivul că execuția lucrărilor nu se poate
realize integral în perioada de timp rămasă conform contractului de finanțare. Pentru că
există posibilitatea reală de a nu ne încadra nici în acest termen, am fost la CRFIR Alba
Iulia și am discutat ca acest contract să-l prelungim cu 2 ani, solicitare cu care AFIR-ul nu
este de acord comunicându-ne că nu există această posibilitate conform procedurilor
proprii, astfel că suntem nevoiți să prelungim succesiv contractul cu câte un an în funcție
de nevoie.
Având în vedere perioada de timp necesară pentru realizarea achiziției publice de
lucrări, evaluarea ofertelor depuse, avizarea de către finanțator – etapa a II a, realizarea
propriu-zisă a lucrărilor, recepția acesteia, depunerea cererilor de plată – depășește
perioada contractuală înscrisă în cadrul Contractului de finanțare nerambursabilă nr
C0720AM00021671500429/18.05.2017 fiind necesară încheierea unui Act adițional, se
propune prelungirea scrisorii de garanție emisă de Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea garantării avansului
pentru Proiectul ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea
Crișului, județul Covasna”.
Consilierii locali sunt de părere că acest proiect are cele mai multe probleme privind
implementarea însă este necesar a se realiza, chiar dacă la fiecare prelungire a termenului
trebuie să achităm o penalitate de 0,1% din valoarea contractului.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea punctului doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Contractului de proiectare și execuție lucrări precum și a Devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna
Valea Crișului, județul Covasna”. Președintele Comisiei de activităţi economico –
financiare prezintă avizele favorabile emise de această comisie de specialitate în urma
dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Dl primar precizează că urmare a desfășurării procedurilor de licitație publică de
proiectare și execuție lucrări, a fost încheiat Raportul procedurii și Contractul de de
achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr 4974/05.07.2019 încheiat între
Comuna Valea Crișului și SC CON-ART SRL în asociere cu SC HUNWAY SRL, având ca
obiect proiectarea tehnică și execuția de lucrări în cadrul proiectului ”Amenajare Primărie,
sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. În ceea ce privește valoarea
obiectivului de investiții, dl primar precizează că aceasta a scăzut cu suma de 1.233,75 lei,
valoarea actualizată a devizului general, prezentându-se după cum urmează:
Total proiect: 1.229.818,25 lei (inclusiv TVA)
Valoarea alocată prin Contractul de finanțare nr 3940/20.06.2018: 643.938,75 lei
(inclusiv TVA)
Valoarea cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - 585.879,50 lei (inclusiv TVA).
Dl Vancea întreabă care este perioada de realizare a lucrărilor prevăzută în contract,
iar dl primar precizează că este prevăzută o perioadă de 18 luni cuprinzând proiectarea și
execuția.
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 punctual suplimentar înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului
general. Dl primar precizează că AFIR-ul ne-a informat că avem de achitat o penalitate de
2400 lei aferentă proiectului privind reabilitarea căminelor culturale urmare a declarării ca
neconformă a primei cereri de plată depusă în termen. Problema în această speță este că la
încheierea contractului a fost aprobată o eșalonare a primei plăți în luna septembrie a
acestui an iar la începutul lunii iulie ne-au somat să depunem în două zile toate
documentele necesare. Deși au fost depuse documentele în termenul solicitat, a fost
respinsă cererea din motive formale, îndrumându-ne să solicităm prelungirea perioadei
întrucât sumele pe care le putem recupera în present sunt foarte mici. Pe de altă partea,
urgența principal constă în alocarea unei sume de bani pentru lucrările de întreținere la
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școală. Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că sunt probleme la școală
în sensul că, urmare a ploilor din ultima perioadă, apa s-a infiltrat în pereți și a căzut o
bucată din tavanul de la intrarea în școală. Având în vedere că nu există altă cale de acces
în imobil decât prin partea din față – singura mai sigură – întrucât periodic cad țigle de pe
clădire iar proiectul de reabilitare este în prezent în stadiul de depunere oferte, am solicitat
conducerii școlii să estimeze valoarea lucrărilor strict necesare pentru desfășurarea optimă
a activităților educative, urmând ca primăria să asigure și alte fonduri suplimentare
necesare pentru remedierea situației până la debutul anului școlar.
Diverse. Dl Vancea întreabă care este stadiul licitației la acest obiectiv, iar dl primar
anunță că acum documentația este postată pe SEAP spre consltarea agenților economici,
urmând a se evalua ofertele sub supravegherea reprezentanților ANAP – proiectul fiind în
verificare EX-ANTE solicitat voluntar de noi pentru a se asigura eligibilitatea cheltuielilor
prevăzute în proiect.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,15
Valea Crişului, la 8 august 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
PANAITE ANA-DIANA
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