PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna octombrie, ziua 08 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului
local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.2 si a art.134 alin.4
din Cod Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta ordinara participa 7 consilieri din
totalul de 12 consilieri. Absenti consilierii: Celeniuc Hafia – Cristina; Husarciuc Iacob; Mesco
Vasile, Negrea Victor si Ruscovan Ioan.
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe youtube
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota
Florica - secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier COPOSCIUC MIHAI
Presedintele de sedinta, prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii”
CONSTRUIRE CAPELA”
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate 7 voturi
,,pentru,,
Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi,
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare
din care resulta ca valoarea proiectului este de 532.704,08 lei fara TVA, respectiv 633.017,68 lei cu TVA,
din care: C +M: 430706.36 lei fara TVA, respectiv 512540.56 cu TVA, raportul compartimentului de
specialitate a primarului ( intocmit de pers responsabila cu achizitii publice), avizul secretarului
comunei, avizul favorabil al comisiei de specialitate - Urbanism.
Presedintele de sedinta arata ca proiectul/investitia este foarte scumpa, dar consultand si
devizele generale de la alte comune, s-a constatat ca valoarea investiei privind construirea capelei, se
apropie ca valoare de alte comune, tinand cont ca aceste devize sunt aprobate in anul 2020 si 2019.
La fel, presedintele de sedinta arata ca se spune ca s-a inceput lucrarea, dar nu a fost aprobata de
consilieri, iar dl primar arata s-a pregatit doar terenul/ decopertarea terenului pana nu vin ploile, se
va da autorizatia, dupa care se va face lucrarea.
D-na consilier Kopostiuc Otilia arata ca in alte comune, aceste lucrari s-au facut cu sprijinul
oamenilor, este scump pentru buget, dar daca proiectul este deja facut si exista aceasta oportunitate
de a face ceva in comuna, fiind date si avizele, ar trebui aprobat.
Dl primar arata ca, capela la pretul din deviz, va fi compusa din 2 incaperi si va fi data in
folosinta la cheie, in atat in interior cat si in exterior, materialele s-au scumpit iar potrivit OG
nr.15/2021 s-a cerut actualizarea preturilor si la celalalte proiecte
D-na consilier Luscan arata ca ar trebui sa avem in vedere sa facem in asa fel, incat sa ramana
banii de la cheltuieli neprevazute, necheltuite si mai arata ca pentru aprobarea proiectelor ar trebui
facut sedinta ordinara ca sa fie prezenti toti consilierii, ar fi fost bine ca la sedinta sa fie present si dl
consilier Mesco care este in domeniu.
Dl primar arata ca devizul general a fost trimis spre consultare si consilierului Mesco, fiind in
domeniu si a spus ca preturile nu sunt umflate si valoarea proiectului se incadreaza la atribuire
directa, daca am fi asteptat pana la sfarsitul lunii sa facem sedinta ordinara, pierdem timp si poate si
vremea nu ne va permite sa facem lucrarea, tinand cont ca suntem la sfarsitul anului.
Nefiind alte discutii proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 7 voturi “pentru”

Presedintele de sedinta, declara sedinta de indata din data de 8 OCTOMBRIE 2021, inchisa
Presedinte de sedinta,
Coposciuc Mihai

Secretar al comunei
Florica Bota

