ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL NR 7/2021
Încheiat astăzi, 14 iunie 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 8 consilierii locali, dl Para Magor-Robert,
dl Kiss Karoly și dna Varga Ottilia-Eva 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 Actului adițional nr 3 la Contractul de finanțare aferent

proiectului ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic,
comuna 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
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru

garantarea avansului proiectului ”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
3. 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
Dl primar propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2021
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
Actului adițional nr 3 la Contractul de finanțare aferent proiectului ”Reabilitare și modernizare
cămine culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, comuna 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
precizează că este necesară prelungirea contractului de finanțare astfel:
-

durata de execuție a contractului – maxim 48 luni, până la data de 04.07.2022

-

durata de implementare a proiectului – maxim 45 luni, până la data de 04.04.2022
Consilierii locali întreabă care este stadiul realizării proiectului, iar dl primar precizează că la

acest moment se află în stadiul de obținere a avizelor necesare emiterii autorizației de construire.
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
solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”Construirea
clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”. Președintele Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local, prezintă avizul emis de această comisie. Dl primar precizează faptul că această prelungire a
contractului până la data de 12.07.2022 este necesară întrucât nu am reușit să achiziționăm dotările,
valoarea lor fiind estimată la nivelul anului 2017.
Dl Bedo Zsolt-Andras întreabă care este soluția în situația în care nu vor veni ofertanți, iar dl
primar precizează că va trebui să suplimentăm sumele pentru aceste achiziții directe din fonduri de
la bugetul local, acestea nefiind eligibile, enumerând totodată dotările care au fost deja achiziționate.
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
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 precizează că pe măsură ce lucrarea
avansează, constructorii identifică o serie de probleme care nu au fost prevăzute în proiect,
prezentând dispoziția de șantier nr 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 suplimentar de pe odinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2021. Dl primar precizează că pentru
a da în folosință noul spațiu aferent casieriei, este nevoie de amplasarea unor camere de
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supraveghere, senzori de mișcare, sistem de alarmă, grilaj metalic și alte sisteme de securitate astfel
încât să putem muta acest birou cu respectarea condițiilor legale.
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 aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că la
data de 15 iunie 2021 expiră termenul de depunere a declarațiilor de avere și a celor de interese,
punând la dispoziția consilierilor locali formulare de declarații.
Nefiind alte discuții, ședința se încheie la ora 9,35
Valea Crişului, la 14 iunie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

KÖLTŐ Attila-Kázmér

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei

PANAITE Ana-Diana
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