ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 1/2021
Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2021, 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
consilierii 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 alegerea președintelui de ședință
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Valea Crișului pentru
anul şcolar 2021-2022
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr 1 la Contractul de finanțare
încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea,
extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat 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 Actului adițional nr 4 la Contractul de finanțare
aferent proiectului ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” încheiat cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
5. Proiect de hotărâre privind validarea unor dispoziții emise de Primarul comunei
Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru realizarea 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, juridică și de disciplină
7. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali în anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Valea Crişului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului comunei Valea Crişului pentru anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului
local al comunei Valea Crișului, județul Covasna care vor face parte din Comisia de evaluare
a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Valea Crișului,
judeţul Covasna
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crișului în anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
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Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Valea
Crișului pentru perioada 2021-2030
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului
adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii

Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 57/2020 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
17. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Valea Crișului în Sistemul
National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de achiziție publică de

proiectare și execuție pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din
localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr 1 la Contractului de

finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru
proiectul ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
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20. Proiect de hotărâre privind intenţia preluării din domeniul public al Județului
Covasna, în domeniul public al comunei Valea Crișului şi administrarea Consiliului local al
comunei Valea Crișului, a imobilului identificat conform CF nr 23542 Valea Crișului
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea antemăsurătorii și a valorii lucrărilor

silvice pentru anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea execuției bugetului general de

venituri și cheltuieli al comunei Valea Crișului, pe trimestrul IV al anului 2020
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de achiziție publică de proiectare
și execuție pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky
Ludmilla” 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,
apoi propune supunerea la vot deschis 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
alegerea președintelui de ședință. Dl Vancea Lajos o propune pe dna Varga Ottilia-Eva.
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 reţelei şcolare a comunei Valea Crișului pentru anul şcolar 2021-2022
Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de
această comisie. Dl primar prezintă Avizul conform emis de Inspectoratul Școlar cu
precizarea că nu au fost făcute modificări față de anul școlar precedent.
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 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului adițional nr 1 la Contractul de finanțare încheiat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului” Președintele Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna secretar general al
comunei prezintă Actul adițional nr 1 la Contractul de finanțare încheiat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului” prin care a fost prelungită perioada de
implementare a proiectului pentru 61 de luni până la data de 31.12.2022. Dl primar
precizează că era neapărat necesară încheierea acestui act adițional de prelungire a perioadei
de implementare, având în vedere numărul mare de proceduri de achiziție publică anulate,
precum și perioadele de timp necesare în vederea avizării tuturor documentelor pe care
urmează să le depunem la finanțator. Consilierii locali consider că timpul este relativ scurt
având în vedere amploarea lucrărilor ce urmează a fi realizate la acesată clădire.
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
privindaprobarea Actului adițional nr 4 la Contractul de finanțare aferent proiectului
”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” încheiat cu Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale – România. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna secretar general reamintește că în cadrul
precedentei ședințe a Consiliului Local s-a discutat despre necesitatea acestui demers, având
în vedere că în present lucrările de construcție au fost finalizate însă suntem în plin proces
de achiziție a dotărilor prevăzute în proiect. Dl Bedo întreabă până la ce dată a fost prelungit
contractul, iar dna secretar îi adduce la cunoștință că s-a acordat o prelungire suplimentară
de 6 luni, până la data de 21.07.2021.
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: Proiect de hotărâre privind
validarea unor dispoziții emise de Primarul comunei Valea Crișului. Președintele Comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Dna contabil precizează că au fost emise Dispoziții ale primarului comunei Valea
Crișului, după cum urmează:
-

Dispoziția Primarului comunei Valea Crișului nr.173 din 22.12.2020 privind

aprobarea majorării bugetului general al comunei Valea Crișului pe anul 2020 cu suma de
150.000 lei,
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-

Dispoziția Primarului comunei Valea Crișului nr. 1 din 05.01.2021 privind acoperirea

definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în
valoare de 1.728.881,08 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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Administrația Fondului
pentru Mediu pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat
public în comuna Valea Crișului, Județul Covasna “. Președintele Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Urmare a aprobării solicitării de finanțare formulate de Comuna Valea Crișului, a fost
încheiat Contractul de finanțare nerambursabilă nr 114/IGES/31.12.2020 cu Administrația
Fondului pentru Mediu pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem de
iluminat public în comuna Valea Crișului, Județul Covasna “, având următorii indicatori
economici:
a) Valoare totală a proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile) cu TVA: 499.753,63 lei
b) Valoarea finanțării nerambursabile: 492.723,05 lei, reprezentând 87,94% din
valoarea cheltuielilor eligibile
c) Contribuția proprie: 67.571,53 lei, reprezentând 12,06% din valoarea cheltuielilor
eligibile
d) Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de 33.667,85 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 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii locali în anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local, prezintă avizul emis de această comisie. Consilierii locali stabilesc datele la care vor
acorda audiențe cetățenilor, cu mențiunea că aceste întâlniri se vor desfășura în măsura în
care situația epidemiologică din țară o permite și cu respectarea tuturor cerințelor impuse
prin legislație în vederea împiedicării răspândirii COVID 19.
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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Valea
Crişului. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul
emis de această comisie. Dl primar reamintește consilierilor locali faptul că în cadrul
6

ședinței în care dl Ordog Robert a depus jurământul, fiind validat în funcția de consilier
local, s-a discutat ca dumnealui să facă parte din Comisia pentru tineret și sport, propunere
supusă aprobării prin acest proiect de hotărâre.
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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021. Președintele Comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna
secretar general prezintă anexele pentru achizițiile directe precum și cele întocmite pentru
fiecare proiect pentru care au fost încheiate contracte de finanțare.
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 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Crişului pentru anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
prezintă avizul emis de această comisie. Dna secretar general al comunei precizează că un
număr de trei funcționari publici au promovat în clasă în cursul lunii ianuarie, urmare a
promovării unui examen în acest sens, iar o persoană a fost angajată în funcția de muncitor
necalificat urmând a-și începe activitatea la data de 1 februarie 2021. Nu a fost suplimentat
numărul de posturi față de anul 2020, numărul de personal din cadrul aparatului de
specialitate rămânând constant în ultimii 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 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Valea Crișului, județul
Covasna care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna. Președintele
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Dl Vancea Lajos îi propune pe dl Kiss Karoly și dl Para Magor-Robert, care accept
desemnările.
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 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului în anul 2021. Președintele
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
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Dna secretar general adduce la cunoștința consilierilor locali Decizia Curții de Apel Brașov
pronunțată în dosarul în care Instituția Prefectului județului Covasna a inițiat demersuri de
reducere a salariului de bază al secretarului, menționând că este necesară reducerea
cuantumului acestuia.
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 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2021. Președintele Comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna
secretar general al comunei, adduce la cunoștința consilierilor locali că pentru anul 2021
sunt propuse a fi ocupate prin recrutare funcțiile publice vacante, cu precădere funcția de
consilier în achiziții publice, consilier în cadrul Compartimentului de urbanism și un jurist.
Consilierii locali consider că aceste funcții publice vor fi cu greu ocupate dat fiind nivelul
scăzut al salarizării, comuna fiind de categoria a 3 a.
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 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Valea Crișului pentru perioada 20212030. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis
de această comisie. Dl primar anunță că Strategia era necesar a fi realizată întrucât cea veche
a expirat în anul 2020. Dl Bedo întreabă care este rostul acestei strategii pe termen lung și
dacă poate fi modificată pe parcurs iar dl primar precizează că fără o astfel de strategie nu
putem accesa fonduri europene nerambursabile, strategia putând fi oricând modificată în
funcție de necesitățile noastre.
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 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna
nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L. Președintele
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Dl primar prezintă proiectul de act adițional precizând că prețul de depozitare se majorează
de la 93.66 lei la 103,62 lei, prețuri fără TVA.
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 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului
nr 57/2020 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. Dl primar prezintă Nota de control întocmită de ANRSC la
data de 13.11.2020 prin care ne solicită modificarea unor clause și completarea unor
prevederi din Regulament, Caiet de sarcini și modelul de Contract întocmite în vederea
delegării serviciului de iluminat public, demers realizat în acest moment, însă problema
principală subzistă – cea a obligației ce ne revine de a organiza un serviciu în subordinea
Consiliului Local, cu personalitate juridică pentru realizarea serviciilor de măturat străzile și
deszăpezire. Pentru comună, acest demers implică cel puțin angajarea unui șef serviciu și a
unui contabil, punerea la dispoziție a unui spațiu precum și angajarea unor alte cheltuieli
suplimentare față de cele din present care sunt minime. Dl Vancea întreabă dacă această
instituție finanțează cu ceva comuna sau doar dispune, iar dna secretar general precizează că
nicio astfel de instituție nu este interesată de unde vom aloca resursele necesare în vederea
ducerii la îndeplinire a măsurilor pe care le dispun.
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 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
înregistrarea Comunei Valea Crișului în Sistemul National Electronic de Plata on-line a
taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). Președintele Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dl primar informează
că demersul a fost inițiat în vederea creării posibilității contribuabililor de a achita taxele și
impozitele locale și on-line nu doar la casieria de la sediul 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 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție pentru proiectul
”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna
Valea Crișului, Județul Covasna”. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna secretar general al comunei prezintă
Contractul de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 încheiat
între Comuna Valea Crișului și Asocierea dintre SC HUNWAY SRL și SC CON-ART SRL,
având ca obiect proiectarea tehnică și execuția de lucrări în cadrul proiectului ”Reabilitare și
modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea
Crișului, Județul Covasna având o valoare de 1.980.892,66 lei, la care se adaugă TVA în
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suma de 376.369,65 lei. Consilierii locali solicită precizarea termenelor de execuție, fiind
prezentate după cum urmează:
Durata contractului este de 15 luni, defalcată astfel:
- servicii de proiectare (cuprinde și perioada de verificare tehnică a proiectului): 2 luni
- eliberare autorizație construire: 1 luna
- asistența tehnică a proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor: 12 luni
- execuție lucrări: 12 luni
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 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului adițional nr 1 la Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat
Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Președintele Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna
secretar general al comunei prezintă actul adițional prin care termenul de realizare a
proiectului a fost prelungit până la data de 31.12.2021.
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 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
intenţia preluării din domeniul public al Județului Covasna, în domeniul public al comunei
Valea Crișului şi administrarea Consiliului local al comunei Valea Crișului, a imobilului
identificat conform CF nr 23542 Valea Crișului. Președintele Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dl primar precizează că
urmare a discuțiilor din ședințele anterioare, a fost promovat acest proiect de hotărâre în
vederea inițierii propriu-zise a preluării imobilului care se află situat în Valea Crișului și este
în prezent în proprietatea Județului Covasna. După preluarea imobilului, vom face
demersurile necesare în vederea întocmirii unei documentații tehnice DALI pentru
reabilitarea clădirii care la acest moment este destul de degradată, urmând a identifica surse
de finanțare. Consilierii locali sunt în unanimitate de părere că ar trebui preluat imobilul și
întocmite formalitățile necesare în vederea reabilitării acestuia.
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 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea antemăsurătorii și a valorii lucrărilor silvice pentru anul 2021. Președintele
Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
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Dl primar prezintă propunerea OS Hatod privind lucrările silvice propuse a se realiza, cu
mențiunea că nu vor fi exploatări forestiere în acest an.
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 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Valea
Crișului, pe trimestrul IV al anului 2020. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna contabil prezintă execuția
bugetului general. Dl Bedo întreabă ce sumă este excedent din anul 2020 iar dna contabil
aduce la cunoștința consilierilor locali că suma este în cuantum de 4.289.952 lei în fond de
rulment, sumă ce provine din fonduri europene și fonduri proprii.
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 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție pentru proiectul
”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea
Crișului”. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul
emis de această comisie. Dna secretar general al comunei prezintă Contractul de achiziție
publică de proiectare și execuție lucrări nr 255/12.01.2021 încheiat între Comuna Valea
Crișului și Asocierea dintre SC HUNWAY SRL și SC CON-ART SRL, având ca obiect
proiectarea tehnică și execuția de lucrări în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”, precizând că la acest
moment, achiziția publică a fost comunicată finanțatorului în vederea avizării acesteia.
Consilierii locali întreabă care este data la care se preconizează a se demara lucrările iar dna
secretar precizează că după avizarea achiziției, va fi emis ordin de începere a proiectării și
execuției, va fi întocmită documentația tehnică, iar după avizarea acesteia de către finanțator
și emiterea Autorizației de construire, lucrările vor putea fi demarate. Valoarea contractului
de achiziție este de 5.362.000,00 lei, la care se adaugă TVA in suma de 1.018.780,00 lei, iar
durata contractului este de 20 luni. Consilierii locali consideră că suma pare a fi mare, însă
volumul de lucrări este foarte mare raportat la prețul contractului.
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.
Dl Vancea Lajos propune să găsim o soluție în sensul aprobării unui schimb de
terenuri cu Parohia Reformată din Valea Crișului, în vederea prelungirii cimitirului. Terenul
11

de care ar avea nevoie parohia este situat în spatele casei mortuare din satul Valea Crișului și
ar ar avea o suprafață de aproximativ 2.000 mp. Dna secretar general propune ca
documentele de proprietate asupra terenurilor să fie consultate în prealabil, apoi vom
propune o soluție care să respecte prevederile legale în materie.
Dl Kolto Attila solicită ca să se dispună măsurile necesare pentru curățarea unui drum
public pe care se adună pietre și devine greu practicabil, problemă ce poate fi rezolvată
foarte repede cu buldoexcataorul din dotarea primăriei; dl primar informează că vor fi
dispuse măsuri în cel mai scurt timp.
Dl Bedo Zsolt anunță că Parohia Catolică are nevoie de o mașină de pietriș care să fie
adusă la intrarea în cimitir, întrucât în prezent accesul se face foarte greu.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 12,15
Valea Crişului, la 28 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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