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PROCES VERBAL 

al edin ei extraordinare din data de 13.08.2012 a 
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

   
Dl. Secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr.220 /2012 a primarului ora ului Cop a 
Mic . Publicitatea s-a f cut prin afi are la sediul Prim riei. Constat c sunt prezen i 12 consilieri din 
15, deci edin a este statutar . Lipsesc doamna Rusu Fabiola i domnii Comiza Cornel i Ciuc

 
Marius. 
Dl. Secretar: Dau cuvântul domnului consilier Kis Tibor. 
Dl. Kis Tibor cite te ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi.   

Punctul 1. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual din bugetul local 
Punctul 2.  Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului 
Punctele 1 i 2 sunt prezentate de doamna Suciu Silvia, contabil ef. 
Dl. Toderici Ioan: Auditul este pl tit numai de Prim ria Cop a Mic  sau i de alte prim rii? 
Dl. Secretar:  Încercam s

 

atragem bani i de la alte prim rii, ei au semnat o conven ie cu noi, dac

 

nu se poate pe cale amiabil  atunci prin instan . 
Dl. Toderici Ioan: Au mai participat la cheltuieli? 
D-na Suciu Silvia: Da, au participat i la cheltuielile  neeligibile, procentual în func ie de 
amploarea lucr rii care se executa în localitatea respectiv .  
Dl. Baciu Ioan: Trebuia s  se urm reasc

 

lucr rile atunci când s-au f cut. 
Dl. Secretar: S-au urm rit i atunci, dar e vorba de ce s-a construit în ultima perioad , pentru care 
avem unele dubii. 
Dl. Toderici Ioan: Din prim rie nu a fost nimeni care s

 

urm reasc  executarea lucr rilor? 
Dl. Secretar: Este o persoana, dar nu poate sa verifice absolut toate lucr rile care se execut , sunt 
antiere deschise în mai multe localit i. 

Dl. Toderici Ioan: M  refer numai la Cop a Mic . 
Dl. Secretar: În Cop a Mic  da, dar proiectul nu este doar în Cop a Mic . 
Dl. Toderici Ioan: Am în eles, dar cred c

 

fiecare prim rie este direct interesat

 

s - i fac

 

pe raza 
ei de competen   controale. 
Dl. Danea Marius:  sesiz rile privind lucr rile vin din partea dirigintelui de antier? 
Dl. Secretar: Vin i din partea dirigintelui. Mai multe detalii o s  va dea dl. Deaconu Adrian. 
Dl. Baciu Ioan: Daca expunerea de motive este de la dl. primar, ar fi trebuit sa fie aici. Dl. primar 
nu a mai fost pe la edin e. 
Dl. Secretar:  Nu pot s -i dau ordine primarului s  vina la edin e. 
Dl. Baciu Ioan: Am vrut s  spun doar c  trebuia sa fie aici. 
Dl. Oniga Ioan: Auditul o sa fie realizat de o anumit  firm  sau se face licita ie? 
D-na Suciu Silvia: Nu se face licita ie, având în vedere ca pre ul ce va fi pl tit este sub pragul de la 
care exista obliga ia organiz rii unei proceduri de achizi ii publice. 
Dl. Danea Marius: Dubiile la care s-a f cut referire pe ce se bazeaz ? 
Dl. Oniga Ioan:  De ce neap rat audit? Ar trebui s

 

se desemneze o persoana care s

 

urm reasc

 

lucr rile, deci nu trebuie neap rat comisie. 
Dl. Pop Viorel: Pe 50 km sau 10 km de conducta nu poate s

 

mearg

 

omul acela s

 

urm reasc

 

an ul, fiecare metru.  
Dl. Kis Tibor: Daca mai sunt întreb ri va rog sa le adresa i domnului Deaconu Adrian care este 
persoana responsabila cu acest proiect. 
Dl. Danea Marius: Vrem sa aflam ceva mai mult decât termenul dubii, pe ce se bazeaz

 

acest 
audit? 
Dl. Deaconu Adrian: În principiu la orice proiect în momentul în care ajunge la anumite faze sau la 
final se face un audit, o verificare a lucr rilor, în momentul în care vor veni finan atorii cei care au 
dat banii, în cazul nostru Ministerul Mediului, va trebui s

 

aib

 

un raport al evolu iei proiectului i 
atunci normal se face un audit care e i pe parte tehnic

 

i financiar

 

care calculeaz

 

tot ceea ce a 
f cut firma executant

 

din perspectiva lucr rilor de diferite tipuri. Este o firm

 

care se ocup

 

cu a a 
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ceva i ia toate situa iile de lucr ri, se pleac

 
de la proiect i se desc rc

 
lunar pe baza deconturilor 

care s-au f cut i se observa dac

 
fa

 
de proiectul ini ial exist

 
cantit i în plus, cantit i în minus, 

sumele au fost decontate în conformitate cu ceea ce sa executat, efectiv se face un control al 
proiectului asupra a tot ce s-a executat în perioada asta. 
Dl. Kis Tibor: i nu în ultimul rând i calitatea lucr rii. 
Dl. Deaconu Adrian: La calitatea lucr rilor, acolo daca sunt alte probleme, noi suntem în situa ia 
în care facem pl ti par iale, la lucrarea aceasta, deci la plata finala tot ce este în plus sau în minus se 
regleaz

 
la ultima factur , deci pân

 
atunci se deconteaz

 
facturile în baza a ceea ce ei declara i se 

verific  în teren de dirigintele de antier. Însa la anumite perioade pentru proiecte de lung  durat i 
finan atorul impune un audit suplimentar pentru a vedea un raport care rezulta în urma auditului i 
va fi transmis la Bucure ti.  
Dl. Danea Marius: A i spus ca mai e un audit final? 
Dl. Baciu Ioan: Atunci tot prim ria va suporta cheltuielile? 
Dl. Deaconu Adrian: Nu va pot spune în momentul de fa

 

pentru c

 

nu tiu dac

 

la momentul 
respectiv va fi nevoie sau nu va fi nevoie de un audit.  
Dl. Danea Marius: A i spus ca va fi un audit final. 
Dl. Deaconu Adrian: În momentul final, când se va face recep ia finala, atunci va fi o comisie 
formata i  din reprezentan ii celor de la Apa Târnavei Mari, care va prelua tot  sistemul acesta de 
apa-canal i ei în primul rând vor fi cei care vor urm ri în mai mare m sur

 

decât noi, pentru  ca ei 
vor opera sistemul i toate costurile i ceea ce înseamn

 

între inere, bineîn eles ca i noi avem 
responsabilitate mare pentru c

 

noi suntem cei care vom aviza din punct de vedere administrativ tot 
ceea ce înseamn

 

recep ie finala a lucr rii. Vor mai fi reprezentan ii ministerului, ai celorlalte 
comune care sunt parte în proiect, inclusiv de la Primaria Cop a Mic . 
Dl. Baciu Ioan: A r mas o întrebare care nu a primit r spuns, despre calitatea lucr rii respective se 
ocup  cineva sau nu? 
Dl. Deaconu Adrian: Auditul în principiu nu urm re te neap rat calitatea lucarii, urm re te partea 
tehnic i financiar , îns

 

calitatea e urm rit

 

de dirigintele de antier. Garan ia e o problema 
speciala i e asigurata, din punctul acesta de vedere nu sunt probleme. 
Dl. Baciu Ioan: Plata final  se va face dup  punerea în func iune sau în alt moment? 
Dl. Deaconu Adrian: Plata final

 

se va face la ultima situa ie  de lucr ri, atunci se va face i 
recep ia final a tot ce se deconteaz

 

în momentul de fa

 

e o plat

 

par ial . Noi la fiecare factura 
re inem din valoarea facturii 5%, sunt bani într-un cont la dispozi ia prim riei, deci constructorul nu 
se poate atinge de acei bani pân

 

nu are avizul la final ca totul e în regul . Garan ia de buna 
execu ie are doua etape, o parte din garan ia de buna execu ie se elibereaz

 

la 14 zile dup

 

terminarea lucr rilor i 30% se prime te dup

 

doi ani, la momentul în care expira garan ia de bun

 

execu ie.  

În continuare se supun la vot cele dou  proiecte de hot râre, iar hot rârile sunt adoptate cu 
unanimitate de voturi.   

Dl. Kis Tibor: Declar edin a închis .  

PRE EDINTE DE EDIN
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