ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 13/2020
Încheiat astăzi, 29 octombrie 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 8
consilieri locali în funcție, dl David Ferenc fiind absent aflându-se în carantină și dl Balogh
Lajos-Robert. 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 Crișului
pentru anul 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei
Valea Crișului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat
public în Comuna Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli suplimentare pentru proiectul
”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
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
precum și propunerea de suplimentare a ordinei de zi cu un punct: aprobarea execuției
bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul III al
anului 2020, apoi propune supunerea la vot deschis, pe rând a suplimentării ordinei de zi, 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 Crișului pentru anul 2020. Președintele
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Dna contabil prezintă sumele propuse a fi rectificate, respectiv 3.600 lei pentru achiziția
unei cupe trapezoidale în dotarea buldoexcavatorului pentru refacerea șanțurilor din
comună iar suma de 62.000 lei pentru lucrările suplimentare de la grădiniță.
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
acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Valea Crișului în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. Dna secretar general
precizează că este nevoie de acordarea unui mandat special pentru semnarea unui act
adițional prin care să fie aprobată aderarea comunelor Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat,
Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”. Dl Kiss este de părere că și consilierii locali ar trebui să participe la astfel de
ședințe ale asociațiilor de utilitate publică, propunându-l pe dl Para Magor care refuză.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea de acordare a mandatului
pentru semnarea actului adițional primarului comunei: 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: Proiect de hotărâre privind
aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în Comuna Valea Crișului.
Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de
această comisie. Dna secretar general prezintă documentația întocmită, cu precizarea că
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aceasta nu a fost realizată de o firmă specializată în domeniu întrucât ne-a fost comunicat
prețul care ajungea la suma de 20.000 lei fără TVA. În aceste condiții, documentația a fost
realizată în cadrul Primăriei, urmând ca în cadrul controlului de fond anunțat de ANRSC a
se realiza în perioada 11 – 13 noiembrie 2020 să fie din nou analizată iar eventualele
neconformități să fie corectate.
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: Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor cheltuieli suplimentare pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniței în
sat Valea Crișului”. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
prezintă avizul emis de această comisie. Dl Kiss este de părere că dacă lucrările ar fi fost
prevăzute inițial în proiect, cheltuielile ar fi fost eligibile, iar dl secretar general îi aduce la
cunoștință că suma maximă ce putea fi obținută a fost de 500.000 euro, iar Comuna Valea
Crișului a încheiat contractul de finanțare cu o sumă de peste 499.000 euro, astfel că în nicio
situație, aceste lucrări nu puteau fi eligibile. Valoarea totală a lucrărilor suplimentare
achitate de Primăria Valea Crișului în afara contractului încheiat este de 89.418,10 lei fără
TVA, reprezentând un procent de 4,5% din contract.
Dl Bedo Andras întreabă dacă aceste fonduri le-am primit de la Consiliul Județean,
iar dna contabil confirmă faptul că avem suficiente fonduri alocate pentru implementarea
proiectelor, această sumă fiind alocată tocmai din fondul alocat anterior de Consiliul
Județean Covasna.
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 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea
Crișului, pe trimestrul III al anului 2020. Dna contabil prezintă execuția bugetară pe
trimestrul III, Comuna Valea Crișului înregistrând un excedent de 2.249.356 lei la data de
30 septembrie 2020. 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 al comunei Valea Crișului prezintă Hotărârea
Comitetului județean pentru situații de urgență nr 64/2020, având în vedere situația
epidemiologică din satul Calnic, în scopul mediatizării măsurilor dispuse în acest context.
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Consilierii locali propun ca fiecare dintre ei să mediatizeze verbal cât mai mult respectarea
acestor măsuri întrucât este inutilă doar afișarea acestora.
Dna contabil prezintă Decizia nr 29/2020 emisă de Camera de Conturi a județului
Covasna emisă urmare a desfășurării auditului financiar asupra conturilor anuale de
execuție bugetară ale UATC Valea Crișului, cu precizarea că urmare a verificărilor nu au fost
identificate probleme privind achizițiile și implementarea proiectelor pe care Comuna le are
în acest moment. Dna secretar general reamintește consilierilor locali faptul că au obligația
de a depune declarațiile de avere și cele de interese, pentru care au primit formulare în
cadrul ședinței anterioare. Totodată, consilierii locali sunt invitați să participe la dezbatarea
organizată la sediul Primăriei Valea Crișului, la data de 10 noiembrie 2020, ora 10 având ca
obiect realizarea Planului Urbanistic General.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 5 noiembrie 2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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