ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 15/2019
Încheiat astăzi, 21 noiembrie 2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art art. 133 alin (1) 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 6 consilieri locali, dl Vancea Lajos, dl Kiss Karoly și
dl Para Magor Robert 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pe anul 2019
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.
4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
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 și a ordinei de zi propuse: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Având în vedere că președintele de ședință ales pentru o perioadă de 3 luni, dl Vancea
Lajos este absent, fiind plecat în străinătate, este propus dl Ilyes Gyula să conducă prezenta

ședință ordinară. Se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se
abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl Ilyes Gyula preia conducerea ședinței.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2019.
Membrii Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis
de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus
dezbaterii.
Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate. Dl primar prezintă ofertele de
preț depuse de operatori economici pentru pavarea terenului din jurul celor două case
mortuare cu o suprafață totală de 908 mp (623 mp curtea Căminului cultural din satul Valea
Crișului și 285 mp la Calnic). Ofertele comunicate au fost de 194,28 lei/mp și 108,88 lei/mp
însemnând că pentru cele două amenajări exterioare avem nevoie de maxim 100.000 lei
sumă ce cuprinde atât materialul cât și manopera. Consilierii locali sunt de acord cu
contractarea lucrărilor de amenajare având în vedere că nu au fost investite sume de bani
pentru astfel de lucrări, fiind recomandate a se realiza și de către comisia pentru recepția
finală a obiectivului ”Casă mortuară sat Calnic.”
O altă propunere este cea de reabilitare a acoperișului cabinetului medical,
recepționat în baza unei hotărâri judecătorești, fiind prezentată oferta pentru furnizare
material depusă de un operator economic care ne-a comunicat că toate materialele necesare
le poate furniza la un preț de aproximativ 31.000 lei, urmând ca manopera să fie realizată în
regie proprie cu sprijinul comunității. Dl Vancsa Bela întreabă ce suprafață are acoperișului
iar dl primar informează că are 382 mp – conform proiectului tehnic. Consilierii locali sunt
de acord cu propunerea în unanimitate.
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 doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Membrii Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis
de această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus
dezbaterii. Dl primar prezintă propunerea de act adițional comunicată de operatorul de
salubritate,

inclusiv

modificarea

prețului

pentru

transportul

deșeurilor

menajere

precolectate în mediul rural care se modifică de la 7 la 8 lei, propunând stabilirea taxei
speciale pentru persoanele care nu au contract în anul 2020 - 16 lei pentru persoane fizice și
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240 lei pentru persoane juridice, având în vedere că Primăria trebuie să achite o taxă
suplimentară în situația în care nu sunt încheiate cu minim 80% din populația UAT
contracte de salubritate.
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 pimar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că ne-a fost livrată
sărărița, însă când au venit pentru punerea în funcțiune, au constatat că un borcan este
fisurat și s-au întors la sediul firmei pentru a-l înlocui. Săptămâna trecută s-au întors cu un
recipient nou, însă au constatat că le-au încurcat așa că se vor întoace din nou iar plata nu sa realizat.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,15
Valea Crişului, la 21 noimbrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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