ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 3/2021
Încheiat astăzi, 25 februarie 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 aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia
de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul
Covasna” pe anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Valea Crișului în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru
aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi
de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pe anul 2021
Inițiator: Primarul comunei Valea Crișului, dl KISGYÖRGY Sándor
Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină

Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu încă două puncte, respectiv:
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului local

al

comunei Valea Crișului la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021 și a proiectului de Contract
– model
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
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 propunerii de suplimentare a ordinei de zi,
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
aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna” pe anul 2021.
Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de
această comisie.
Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că asociațiile de dezvoltare din
care facem parte, nu au majorat cuantumul cotizațiilor, cotizația pentru Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul
Covasna” fiind la nivelul anului 2020, respectiv 500 lei. Dl Kolto Attila întreabă dacă această
cotizație este anuală și dacă primim vreun serviciu pentru acești bani. Dl primar aduce la
cunoștință că această sumă se plătește o singură dată într-un an, reprezintă aportul nostru la
asociație și nu primim servicii suplimentare în schimbul acestei sume.
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
mandatarea reprezentantului comunei Valea Crișului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului
serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul
regional

Gospodărie Comunală S.A. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul

Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dl primar prezintă adresa ADI
AQUACOV precum și Avizul ANRSC nr 900.644/19.01.2021 prin care au fost avizate
următoarele prețuri:
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-

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită – 4,33 lei fără TVA

-

Tarif canalizare-epurare – 3,04 lei fără TVA

Dl Kiss Karoly întreabă dacă prețurile sunt achitate de populație în funcție de contoarele
individuale și dacă există contoare de la locul de producere a apei. Dl primar precizează că
există câte un contor separate la fiecare foraj, dar populația va achita tarifele în funcție de
cantitatea de apă efectiv consumată, valoarea indicată de contorul individual.
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: Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației comunei Valea Crișului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV pe anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
prezintă avizul emis de această comisie.
Dl primar precizează faptul că pentru anul 2021, valoarea contribuției anuale este în
cuantum de 3.500 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 1 suplimentar ordinei de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului local

al comunei Valea Crișului la

susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021 și a proiectului de Contract – model
Dl primar prezintă anexa la proiectul de hotărâre, respective tarifele pentru serviciile
acordate pe categorii de beneficiari. 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 suplimentar ordinei de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate
al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna. Dna secretar general al comunei,
precizează că la nivelul primăriei au fost desfășurate activități de audit, ocazie cu care s-a
constatat că Regulamntului aparatului de specialitate, actualizat în anul 2019 trebuie refăcut
având în vedere reglementările OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, motiv pentru
care a fost întocmit un nou regulament care să respecte îndrumările auditorilor. 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 pune la dispoziția consilierilor locali
formularele declarațiilor de interese și de avere.
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Dl primar prezintă propunerea Diakonia privind realizarea unui after-school în
comuna Valea Crișului, activitate la care Comuna va trebui să contribuie cu fonduri proprii.
Consilierii locali sunt de acord în principiu cu această inițiativă.
Dna secretar general prezintă adresa ANRSC prin care ni se solicită un punct de
vedere privind modalitatea prin care vom realiza la nivelul comunei serviciile publice de
măturat al străzilor, deratizare și deszăpezire. Consilierii locali consideră că în comună nu
există posibilitatea măturării străzilor care sunt pietruite, iar serviciul de deratizare nu avem
unde să-l prestăm. În ceea ce privește serviciul de deszăpezire, prestat până în prezent cu
angajații primăriei și buldoecavatorul din dotare, va fi delegat către un operator autorizat
dacă nu se acceptă situația existentă deși costurile vor fi considerabil mai mari iar
intervențiile nu vor mai fi la fel de rapide ca în prezent.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,55
Valea Crişului, la 25 februarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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