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PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 21.11.2015, cu ocazia şedinţei convocate de îndată a
Consiliului Local Beliu, unde sunt prezenţi un nr. de 12 consilieri, din
totalul de 13, absentând motivat d-l Bun Ovidiu.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 207/2015 a primarului
com. Beliu.
La şedinţă, pe lângă cei 12 consilieri, participă d-nul Ţica Pavel –
primar şi d-nul Horhat-Coraş Emanuel – consilier juridic.
Preşedinte de şedinţă este d-nul Popoviciu Pavel.
Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 53/2003,
referitoare la transparenţa decizională.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Popoviciu Pavel, declară deschise
lucrările şedinţei; se solicită prezentarea procesului verbal al şedinţei
anterioare. Acesta este prezentat de către d-nul Horhat-Coraş Emanuel,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru,, în forma prezentată.
D-l Popoviciu Pavel dă citire ordinii de zi a şedinţei.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie şi
solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN,
pentru proiectul „Proiect integrat: Înfiinţare reţea de canalizare
menajeră și staţie de epurare, extindere reţea de alimentare cu
apă potabilă în localitatea Beliu, îmbunătăţirea reţelei de străzi,
reabilitare cămin cultural și înfiinţare centru de zi tip after school în
Comuna Beliu, judeţul Arad”, finanţat prin PNDR/FEADR - Măsura
322.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Popoviciu Pavel, supune la vot
ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. În
continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii
de investiţie şi solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA
IFN, pentru proiectul „Proiect integrat: Înfiinţare reţea de canalizare
menajeră şi staţie de epurare, extindere reţea de alimentare cu apă
potabilă în localitatea Beliu, îmbunătăţirea reţelei de străzi, reabilitare
cămin cultural și înfiinţare centru de zi tip after school în Comuna Beliu,
judeţul Arad”, finanţat prin PNDR/FEADR - Măsura 322. În data de
19.11.2015 a fost semnat contractul de finanţare, la sediul AFIR
Timişoara. Valoarea totală a investiţiei este de 10.477.592 lei, din care
8.417.986 lei este valoarea eligibilă, iar 2.059.606 este valoarea
neeligibilă. Trebuie solicitată o scrisoare de garantare, în valoare de
3.703.913,40 lei, pentru plata avansului de 3.367.194 lei. Lucrurile se
mişcă foarte repede, existând o implicare totală din partea celor
implicaţi: primărie, consultanţi, proiectanţi, AFIR, etc.
D-l Ţolea Ionel întreabă dacă se percep dobânzi pentru banii care
sunt împrumutaţi de la fondul de garantare, iar d-l primar răspunde că se
percepe o dobândă, dar aceşti bani vor fi plătiţi de CJ Arad, în termen de
21 de luni.
D-l Henţ Ioan este bucuros că s-a semnat acest contract, dar se
teme ca nu cumva licitaţia pentru executarea lucrărilor să fie câştigată de
către o firmă neserioasă, dar d-l primar consideră că nu se pune această
problemă, deoarece licitaţiile vor fi organizate pe SEAP, iar condiţiile de
participare sunt foarte stricte, fiind vorba de fonduri europene.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi.
Nemaifiind discuţii, şedinţa se încheie.
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