ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 7/2020
Încheiat astăzi, 12 iunie 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 din cei 9 consilieri
locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl Kiss Karoly fiind absent. 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 rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului

de investiții ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea Crișului, județul
Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare
3.

Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Valea Crișului în cadrul Programului

de finanțare pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică
cu corpuri de iluminat cu LED finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

4.

Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de gospodărire al Comunei Valea

Crișului
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 aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului
proiectului ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
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
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2020. Președintele Comisiei
de specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind
proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate.
Consilierii locali întreabă dacă banii pentru serviciile persoanelor carantinate au fost déjà
plătiți de Primărie, iar dna contabil anunță că nu s-au făcut plăți – contractele încheiate cu
furnizorii prevăd că plățile se fac doar după primirea sumelor de la DSP.
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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare sistem
de iluminat public în comuna 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 documentația tehnică realizată de
SC Crisbo Company SRL, întocmită în vederea depunerii acesteia la AFM. Proiectul
”Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea Crișului, județul Covasna”, a fost
întocmit având drept scop înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public existent
intravilanul comunei Valea Crișului, astfel:


Modernizarea constă în achiziționarea a unui număr de 328 corpuri de iluminat ce

folosesc tehnologia LED astfel:
-

64 corpuri cu putere instalată 53 W;

-

264 corpuri cu putere instalată 22 W;
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Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat, este de 9,20 kW, rezultând o

economie de energie de 79,73 % pe an și costuri de întreținere 0 (pentru un timp de
funcționare mediu de 4.150 ore/an)


Durata de garanție a echipamentelor și lucrărilor este de 5 ani, cu o durată normată

de viață de 11 ani.
În ceea ce privește partea economică a proiectului, datele se prezintă astfel:
Valoare totală fără TVA: 499.753,63 lei
Valoare C+M fără TVA: 360.167,78 lei
Valoare totală cu TVA: 593.962,43 lei
Dl Vancea întreabă dacă în proiect sunt prevăzute ambele sate, iar dl primar confirmă
că este vorba de sistemul de iluminat din toată comuna. 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
participarea Comunei Valea Crișului în cadrul Programului de finanțare pentru înlocuirea
corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED
finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Președintele Comisiei de specialitate
prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind proiectul de
hotărâre supus dezbaterii. Dl primar precizează că Documentația tehnică va fi depusă pentru
finanțare la AFM, în cadrul Programului la care Comuna Valea Crișului poate participa și
obține maxim 500.000 lei, valoare ce conține TVA, obligându-ne prin Ghidul solicitantului
să asigurăm o cofinanțare de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cadrul documentației tehnice realizate, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare
sistem de iluminat public în comuna Valea Crișului, județul Covasna”, au fost prevăzute
următoarele sume:


Valoare totală fără TVA: 499.753,63 lei



Valoare C+M fără TVA: 360.167,78 lei



Valoare totală cu TVA: 593.962,43 lei



Cheltuieli eligibile: 500.000 lei (inclusiv TVA)
Valoarea cheltuielilor alocate din bugetul Comunei Valea Crișului:



Valoare cofinanțare: 60.294,58 lei (inclusiv TVA) reprezentând un procent de 12.06%



Cheltuieli neeligibile: 33.667,85 lei (inclusiv TVA)

Dl Vancea întreabă dacă este suportabilă această cheltuială pentru bugetul local, iar dl
primar anunță că s-au făcut economii la buget la lucrările executate la cabinetul medical și la
casele mortuare, astfel că putem asigura finanțarea.
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Primarul comunei menționează faptul că a fost întocmit proiect de hotărâre privind
delegarea serviciului public de iluminat, acest demers fiind obligatoriu de realizat până la
depunerea ultimei tranșe de plată către finanțator și oricum obligație legală ce ne revine.
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
modificarea Planului de gospodărire al Comunei Valea Crișului. Președintele Comisiei de
specialitate prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind
proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Dl primar precizează că în ultima perioadă au existat
tot mai multe situații în care oamenii aruncă gunoaie la marginea pădurii sau la marginea
drumului fiind necesar a se aplica amenzi mai mari, pentru persoane fizice ajungând până la
5.000 lei iar pentru persoane juridice la 10.000 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 suplimentar înscris pe ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea
avansului proiectului ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”. Dna secretar
general al comunei precizează că acest contract de finanțare expiră la data de 12.07.2020,
însă lucrările nu au fost finalizate dată fiind situația epidemiologică, astfel că executantul nea solicitat prelungirea termenului de execuție. Solicitarea de prelungire fără aplicarea de
penalități a fost comunicată finanțatorului însoțită de actele justificative, data până la care
am solicitat prelungirea fiind la 12.01.2021, fiind necesară în acest sens prelungirea scrisorii
de garanție emisă de nr. 502/30.08.2017.
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. Dna secretar general le reamintește consilierilor locali că expiră termenul de
depunere a declarațiilor de avere și de interese, iar dl primar anunță că a sosit primul utilaj
pentru execuția lucrărilor la canalizare.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 10,25
Valea Crişului, la 12 iunie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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