ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 5/2020
Încheiat astăzi, 29 aprilie 2020, 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 toți cei 9 consilieri
locali în funcție. Din oficiu participă dl primar, referentul contabil și secretarul general al
comunei. În vederea desfășurării ședinței în condiții corespunzătoare, au fost puse la
dispoziția consilierilor locali măști de protecție, mănuși și substanțe dezinfectante, locația
fiind astfel organizată încât să se asigure distanța socială între persoanele participante la
ședință.
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 alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Servicii

– Magazin Sătesc”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism
3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a

Registrului agricol al comunei Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism
4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de execuție pentru

obiectivul de investiţie ”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

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și

cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul I al anului 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
6.

Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr 3 la Programul anual al

achiziţiilor publice pentru anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu încă un punct: proiect de hotărâre
privind participarea comunei Valea Crişului la ”Programul județean pentru reabilitarea și
modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a
spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020.
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, precum și a suplimentării ordinei
de zi: 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
alegerea președintelui de ședință. Este propus dl Para Magor-Róbert. 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 Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Servicii – Magazin Sătesc”. Președintele
Comisiei de specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma
dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Consilierii locali consider utilă
deschiderea acestui magazine sătesc ce deservește populația din zonă, astfel că locuitorii nu
vor trebui să parcurgă distanțe mari pentru a-și achiziționa produse de strictă necessitate.
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
aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Valea
Crișului. Președintele Comisiei de specialitate prezintă avizul favorabil emis de această
comisie în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dna secretar
general al comunei, precizează că Registrul agricol a fost întocmit și în format electronic
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înainte de anul 2013, datele fiind completate atât în format electronic cât și pe hârtie. Având
în vedere că datele sunt în prezent actualizate, utilizându-se în mod curent varianta
electronică, tendința fiind de a reduce numărul hârtiilor din instituțiile publice, se propune
ca Registrul agricol să fie completat exclusiv în variantă electronică, fiind mai eficientă dacă
luăm în considerare timpul de verificare și completare a datelor, completarea scriptică
presupunând timp suplimentar alocat pentru această activitate din partea funcționarului
public. Registrul agricol în format electronic va fi interconectat cu Registrul agricol național
– RAN, în vederea raportării unitare către instituțiile interesate, a datelor gestionate de către
acesta. Dl Kiss este de părere că și format pe hârtie este bun, întrucât populația s-a obișnuit
cu această modalitate și s-a dovedit utilă în perioada în care se cereau adeverințe de CAP
pentru retrocedări de terenuri. Dl Vancea Lajos consider că nu este nicio problemă atât timp
cât datele sunt salvate, iar dna secretar general informează că avem achiziționat un server pe
care sunt salvate déjà toate datele.
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 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
contractului de execuție pentru obiectivul de investiţie ”Rețea de canalizare menajeră în
comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”. Președintele Comisiei de
specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind
proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar prezintă contractul de execuție lucrări nr
2350/31.03.2020 încheiat cu SC DUNIAG EXCAVAȚII SRL având ca obiect execuția
lucrărilor de construcții-montaj, aferente obiectivului de investiţii ”Rețea de canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”, precizând că
pentru această lucrare am obținut Autorizație de construire. În acest moment nu putem
emite ordinul de începere a lucrărilor întrucât așteptăm avizarea achiziției publice de către
AFIR, etapele a 2 a și a 3 a. Am avut discuții la AFIR față de urgența acestui demers și
sperăm ca săptămâna viitoare să fie emis documentul. Dl David este de părere că e
important să înceapă în sfârșit această lucrare, așteptată de toată lumea de 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 5 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 2020. Președintele Comisiei de specialitate prezintă avizul favorabil
emis de această comisie în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Dna contabil prezintă execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al
anului 2020, informând faptul că ne-a rămas suma de 539.000 lei.
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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 de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind
actualizarea Anexei nr 3 la Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020.
Președintele Comisiei de specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în
urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar aduce la
cunoștința consilierilor locali faptul că, urmare a finalizării achiziției publice de lucrări
pentru acest obiectiv de investiții, valoarea estimată inițial – 5.329.053,79 lei fără TVA din care
eligibil – 4.018.018,11 lei, s-a modificat în sensul reducerii acesteia la suma de 4.376.482,56 lei
fără TVA, economisindu-se astfel suma de 952.571,23 lei fără TVA. În aceste condiții, Comunei
Valea Crișului îi revine obligația achitării cu titlu de cheltuieli neeligibile pentru lucrările de
execuție suma de 358.464,45 lei fără TVA.
În ceea ce privesc serviciile de dirigenție de șantier – necesare a fi achiziționate în
vederea supravegherii lucrărilor ce urmează a fi executate – valoarea estimată inițial a fost de
26.471,45 lei fără TVA, prețul acestor servicii fiind reduse în prezent la suma de 25.500 lei fără
TVA. În vederea încheierii contractului de servicii, am postat în cadrul SEAP un anunț la care a
depus ofertă o singură firmă, care ulterior a refuzat să semneze contractul de achiziție publică,
astfel că va trebui să găsim o modalitate de a asigura realizarea acestui serviciu esențial în
execuția lucrărilor.
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 suplimentar înscris pe ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind participarea comunei Valea Crişului la ”Programul județean pentru
reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural,
respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020. Primarul comunei aduce la
cunoștința consilierilor locali faptul că există în acest moment un program derulat de
Consiliul Județean Covasna prin care sunt sprijinite financiar comunele în vederea
reabilitării clădirilor cu destinație de cabinete medicale. Având în vedere că am inițiat în
cadrul SEAP un anunț privind recompartimentarea și igienizarea etajului clădirii cabinetului
medical, fiind încheiat Contractul de lucrări nr 1923 din 09.03.2020 cu SC AKARMI SRL, în
valoare de 58.685 lei, din care suma de 25.000 lei dorim să o solicităm de la Consiliul
Județean Covasna în cadrul acestui proiect. Suma inițială estimată pentru realizarea
obiectivului de investiții Modernizarea si dotarea cladirii ”Cabinet medical cu farmacie” sat
Valea Crisului, a fost de 65.000 lei fără TVA (77.350 lei), au fost depuse 4 oferte de preț,
astfel că prețul s-a redus la suma de 49.315,13 lei fără TVA (58.685 lei).
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Diverse. Dl primar informează este în prezent un proiect în dezbatere public privind
majorarea amenzilor pentru persoanele care aruncă gunoaie în zone neamenajate special,
prin modificarea Planului de gospodărire a comunei Valea Crișului. În vederea descurajării
acestui obicei a unor locuitori, au fost achiziționate 6 camere de supraveghere de vânătoare,
camera mobile ce vor fi amplasate în principalele zone unde știm déjà că se adună cantități
mari de gunoi. Dl Kiss Karoly este de părere că ar trebui aplicate urgent amenzi, nefiind
normal ca prin păduri să găsim PET-uri aruncate. Dl Vancea Lajos este de părere că aceste
camere de supraveghere ne pot ajuta mult la identificarea persoanelor care aruncă gunoiul,
în acest moment nimeni nu vrea să recunoască acest lucru.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 29 aprilie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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