ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 4/2021
Încheiat astăzi, 31 martie 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 9 consilieri locali
din totalul de 11 consilieri locali în funcție, dl Kiss Karoly și dl Para Magor-Robert fiind
absenți. 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 modificării 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 de activităţi economico – financiare, juridică și de disciplină
Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul 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
Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu încă două puncte, respectiv:
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiții ”Refacere drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile din
iulie 2020”

-

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție

pentru garantarea avansului proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea
Crișului, sat Valea Crișului, județul 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, 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
aprobarea modificării Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Primărie,
sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”. Președintele Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie.
Dl primar aduce la cunoștința consilierilor locali dispoziția de șantier nr 1 precum și
faptul că odată demarate lucrările de execuție propriu-zise, s-au constatat diverse
inadvertențe, cum ar fi dimensiunile caloriferelor care nu permit amplasarea acestora sub
geamurile de la etaj fiind prea puțin spațiu. În aceste condiții, s-a optat pentru calorifere mai
puțin înalte însă cu trei rânduri astfel încât să se compenseze diferența de energie. Se vor
monta corpuri de iluminat tip LED care sunt mai economice iar conductele de încălzire vor fi
montate în pardoseală. Dl Bedo Zsolt întreabă dacă urmare a stabilirii cheltuielilor
suplimentare pentru realizarea acestor lucrări, va fi supus aprobării un nou proiect de
hotărâre iar dna secretar general precizează că, după evaluarea lucrărilor necesar a fi
executate suplimentar va fi prezentat un nou proiect de hotărâre, precum și fundamentarea
acestor cheltuieli.
Dl Vancea întreabă care este situația proiectată în pivniță, iar dl primar precizează că inițial
nu a fost prevăzut sistem de încălzire, însă prin această dispoziție se realizează și această
modificare.
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 ”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. Dl primar prezintă
Proiectul tehnic și detaliile de execuție realizate de SC Crisbo Company SRL, Iași pentru
realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea
Crișului, Județul Covasna “, Proiect nr 97/2020
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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 Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
”Refacere drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile din iulie 2020”
Dl primar prezintă Nota Conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de
investiții ”Refacere drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile din iulie 2020”,
prezentând lucrările propuse a fi proiectate și executate ulterior desfășurării unei proceduri
simplificate. 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 solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului
proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,
județul Covasna”. Dl primar prezintă adresa AFIR Alba Iulia nr 3167/30.03.2021 –
Notificare în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea duratei de execuție a
contractului de finanțare peste 36 de luni cu aplicarea penalității de 0,1% precum și adresa
SC DUNIAG EXCAVAȚII SRL înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr
2269/24.03.2021, prin care executantul ne-a înștiințat că activitatea acestuia a fost grav
perturbată, 16 angajați ai acestuia au fost izolați la domiciliu fiind suspecți de infectarea cu
SARS-CoV-2, însumând astfel un număr de 358 zile, o situație neprevăzută ce a condus la
îngreunarea considerabilă a lucrărilor prevăzute în cadrul Contractului de execuție lucrări nr
2350 din data de 31.03.2020 precum și faptul că încă de la încheierea Contractului și până în
prezent a fost permanent instituită starea de urgență/alertă prin acte normative successive,
fiind dispuse măsuri speciale de limitare a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.
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. Având în vedere că procedura de transparență decizională este în
desfășurare, consilierii locali discută despre sumele alocate bugetului local.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 31 martie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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