ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 6/2021
Încheiat astăzi, 18 mai 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. 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 solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru

garantarea avansului proiectului ”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
2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului general al comunei Valea

Crişului pe anul 2021
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 5 la Contractul de finanțare aferent

proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul
Covasna”, 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
4.

Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei

Valea Crișului nr 35/2019 privind aprobarea concesionării unor parcele de teren, persoanelor fizice
defavorizate social din comuna Valea Crișului
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 două puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
(D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții ”Refacere drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile
din iulie 2020”
2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
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, a suplimetării ordinei de zi 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
solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”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. Dl primar prezintă parcursul derulării acestui proiect până în prezent, fiind necesară
solicitare prelungirii scrisorii de garanţie nr. 447/27.08.2018 emisă de Fondul Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN în vederea garantării avansului pentru
Proiectul ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic,
comuna Valea Crișului, județul Covasna” în valoare de 1.000.000 lei, reprezentând 100 % din
valoarea avansului solicitat de Comuna Valea Crișului, până la data de 04.07.2022.
Nefiind alte discuții, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu majoritate de voturi, dl Ordog Robert abținându-se.
Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2021. Președintele Comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dna contabil prezintă sumele
supuse rectificării, precizând că a fost necesară suplimentarea sumei pentru TEGA SA întrucât a fost
nevoie de colectarea și transportul deșeurilor adunate în Campania de curățare.
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 odinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Actului adițional nr 6 la Contractul de finanțare aferent proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în
comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale – România. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
prezintă avizul emis de această comisie. Dl primar informează că acest contract de finanțare a fost
prelungit cu 12 luni, iar contractul de execuție lucrări cu 6 luni, termenul de finalizare al lucrărilor
fiind stabilit la data de 18 noiembrie 2021.

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.
Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe odinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea

anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 35/2019 privind aprobarea
concesionării unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crișului.
Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prezintă avizul emis de această
comisie.

Dl primar prezintă lista persoanelor care au achitate toate datoriile și pentru care propune
încheierea unor noi contracte, după cum urmează:
Nr crt

Numele și prenumele

sat

Suprafața (mp)

1

GÁSPÁR LEVENTE

Valea Crișului

600

2

MOCSEL IMRE-LUKÁCS

Valea Crișului

260

3

GÁSPÁR NORBERT

Valea Crișului

260

4

GÁSPÁR CSABA

Valea Crișului

260

5

GÁSPÁR RÓBERT

Valea Crișului

320

6

DIMA ERZSEBÉT

Valea Crișului

520

7

DIMA ÁGNES

Valea Crișului

240

8

HAMAR BOTOND-OLIVÉR

Valea Crișului

500

9

DIMA ZOLTÁN

Valea Crișului

420

10

HAMAR ANDRÁS

Valea Crișului

200

11

BUDI ANA

Valea Crișului

180

12

HAMAR BÉLA

Valea Crișului

225

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 dezbatarea punctului 1 suplimentar de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul
de investiții ”Refacere drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile din iulie 2020”.
Dl primar prezintă documentația întocmită de SC Infra Design Office SRL, Brașov, proiect nr
149/2021, precum și indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
a. Indicatori economici:


Valoare totală fără TVA: 1.253.192,21 lei



Valoare C+M fără TVA: 1.113.337,82 lei



Valoare totală cu TVA: 1.491.298,72 lei
b. Indicatori tehnici:
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-

Reparații străzi: 19,379 km

-

Reparații drumuri forestiere Valea Crișului: 3 km

-

Reparații pod peste pârâul Valea Crișului – 1 bucată

-

Reparații podeț dalat Valea Crișului – 1 bucată

-

Reparații podeț ovoidal – Calnic – 1 bucată
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 dezbatarea punctului 2 suplimentar de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Dna secretar general al comunei
prezintă tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate
acestora și amenzile, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, și se aplică în anul
fiscal 2022, precizând că potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (3) și alin (4) din Codul fiscal se
indexează cu 2.6 %, reprezentând rata inflației pentru anul fiscal 2020, comunicată pe site-ul oficial
al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
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 primar prezintă Raportul de evaluare a imobilului proprietatea CONSUMCOOP întocmit
de un expert evaluator autorizat din care a rezultat valoarea de piață a acestui imobil la suma de
80.000 euro fără TVA. Consilierii locali consideră în unanimitate că ar trebui să facem demersurile
necesare în vederea achiziționării acestui imobil.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,55
Valea Crişului, la 18 mai 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KÖLTŐ ATTILA-KÁZMÉR

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA
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