ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 16/2019
Încheiat astăzi, 16 decembrie 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 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 impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul
2020 a comunei Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 3 la Programul anual al achiziţiilor
publice pentru anul 2019
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
5. 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

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a Sistemului de alimentare
cu apă al comunei Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr 5 la Contractul de finanțare
aferent proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea
Crișului, județul Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale –
România
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.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. Președintele 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 informează că
impozitele au rămas la același nivel cu cel de anul trecut, fiind majorată taxa pentru
salubrizare în cazul persoanelor fără contract. Taxele locale sunt aceleași fiind introdusă taxa
pentru emiterea extrasului de amenajament pastoral, aprobată prin HCL anul trecut,
cheltuielile aferente comunicărilor documentelor de executare silită și chiria pentru spațiile
din incinta sediului Primăriei.
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
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020. Președintele
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 precizează că nu au fost operate modificări în ceea ce privește tipurile de activități
ce urmează a fi prestate de beneficiarii venitului minim garanta, fiind schimbată persoana
responsabilă.
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 trei de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2020 a comunei Valea Crișului.
Președintele Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de
această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus
dezbaterii. Dna secretar general prezintă Strategia anuală precizând că nu sunt modificări
față de anul 2019.
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 patru de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii
privind modificarea Anexei nr 3 la Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019.
Președintele 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 aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că Planul de achiziții
pentru acest obiectiv de investiții a fost actualizat cu valorile actualizate după desfășurarea
licitațiilor, iar pentru partea de execuție, cu valoarea cuprinsă în anexa la Actul adițional
încheiat cu AFIR. Documentația de avizare a achiziției publice de lucrări etapa I, a fost
comunicată finanțatorului astfel că în cursul acestei luni sperăm să lansăm din nou licitația
pentru încheierea contractului de execuție lucrări, cu o valoarea estimată actualizată care
poate atrage atenția mai multor ofertanți interesați de realizarea acestei lucrări.
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 cinci de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2019. Președintele 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 supuse rectificării- 16.000 lei pentru iluminatul public.
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 șase de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
actualizarea valorii de inventar a Sistemului de alimentare cu apă al comunei Valea Crișului
Președintele 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 precizează faptul că actele contabile au fost verificate de către Camera de
Conturi a județului Covasna, auditorul a constatat că deși au fost actualizate elementele de
identificare a sistemului de alimentare cu apă, valoarea de inventar nu a fost actualizată
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conform prevederilor legale în materie, propunând actualizarea valorilor de inventar, după
cum urmează:
Poziția 19: Sistem de alimentare cu apă în sat Valea Crișului - Valoare de inventar:
9.087.137 lei
Poziția 20: Sistem de alimentare cu apă în sat Calnic - Valoare de inventar: 3.459.067
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.
Se trece la dezbaterea punctului șapte de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
aprobarea Actului adițional nr 5 la Contractul de finanțare aferent proiectului ”Rețea de
canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”, încheiat
cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România. Președintele 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 precizează că urmare a solicitărilor formulate de Primărie către AFIR, în
vederea aprobării actualizării indicatorilor economici ai investiții, având în vedere că au fost
lansate două licitații publice în cadrul cărora nu a fost depusă nicio ofertă, finanțatorul a
analizat documentațiile propuse inclusiv Hotărârea Consiliului Local nr 63/2019 și a
aprobat încheierea actului adițional nr 5 cu următorii indicatori economici:
-

valoarea totală a investiţiei 6.287.704,21 lei fără TVA (7.211.989,86 lei, inclusiv TVA), din

care:
-

valoare eligibilă: 4.406.669,99 lei

-

valoare neeligibilă: 2.805.319,97 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.

Consilierii

locali

solicită

informații

suplimentare

privind

stadiul

implementării proiectelor pe care le avem în derulare. Dl primar precizează că proiectul de
reabilitare a sediului primăriei s-a blocat din cauza unui aviz pe care trebuie să-l primim de
la Direcția Județeană de Cultură – comisia de la Brașov a formulat o solicitare în luna august
prin care ne-a ne-a adus la cunoștință că trebuie să atașăm fotografii vechi ale clădirii și
istoricul acesteia – date pe care nu le avem. În ceea ce privește canalizarea – am depus actele
la AFIR pentru avizarea etapei I la licitație și sperăm ca în această săptămână să primim
acordul de a lansa licitația de lucrări. La grădiniță se lucrează, mai ales că și condițiile
meteorologice permit continuarea lucrărilor. Dl Vancsa întreabă cât costă execuția
acoperișului de la cabinetul medical iar dna contabil îi comunică suma – 23.300 fără TVA –
consilierii locali considerând a fi o sumă rezonabilă, mai ales că lucrarea a fost executată
4

foarte repede, fiind aproape finalizată. Dl Vancea este de părere că pavajul de la cele două
case mortuare a schimbat imaginea din zonă, însă ar mai trebui executate și umbrarele
aduse în dicuție încă de la începutul anului.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,45
Valea Crişului, la 16 decembrie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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