ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 11/2020
Încheiat astăzi, 17 septembrie 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, dna 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 pentru activități economice-financiare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiții ”Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul
Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia pentru activități economice-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 punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 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. Dna contabil prezintă sumele supuse rectificării, respectiv suma de
1.486.000 lei pentru refacerea zonelor afectate de inundații și suma de 455.000 lei pentru
cofinanțarea proiectelor. În ceea ce privește refacerea zonelor afectate de inundații, dl
primar precizează că dorim să achiziționăm în cel mai scurt timp serviciile de proiectare,
realizarea studiilor de specialitate (studio geologic, documentația topografică pentru toate
străzile afectate, expertiză tehnică pentru podețe). Consilierii locali sunt în unanimitate de
acord cu inițierea procedurilor de achiziție directă a serviciilor necesare realizării
proiectului. Dl primar anunță faptul că și Consiliul Județean inițiază procedurile de achiziție
a lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 121A.
Dl David este de părere că ar trebui prevăzute în proiect și lucrări de curățare a
subtraversărilor care se înfundă mereu; dl primar informează că vor fi refăcute și înlocuite
toate subtraversările din ambele sate.
Dl Kiss întreabă dacă suma suplimentară de 455.000 lei este alocată tot pentru
refacerea zonelor afectate de inundații, iar dl primar anunță că această sumă are o destinație
separată, fiind alocată pentru realizarea proiectelor de interes local.
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: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Primărie, sat Valea
Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Președintele Comisiei de specialitate
prezintă avizul favorabil emis de această comisie în urma dezbaterilor privind proiectul de
hotărâre. Dl primar prezintă proiectul tehnic realizat pentru acest obiectiv de investiții,
invitând consilierii locali să formuleze păreri, opinii și eventuale obiecțiuni. Dl Kiss întreabă
dacă proiectul a mai fost aprobat în trecut de Consiliul Local iar dna secretar general al
comunei reamintește că a fost aprobată doar documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție, necesară în vederea obținerii finanțării; prezenta documentație tehnică fiind o
etapă distinctă față de cea la care se referă consilierul local. Nefiind alte discuții, se supune la
vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,25
Valea Crişului, la 17 septembrie 2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS
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