
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

        PROCES  VERBAL  DE  SEDINTA     
  ======================================== 

 

 Incheiat azi data de 19 aprilie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local 

Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.34 

din data de 14 aprilie 2022.         
 Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :    

 La sedinta ordinara  sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu, Budai Ioan 
Cristian,Fernea Marius Roger ,Ghilea Gheorghe Sorin,Morar Ionel,Negrea Gavril Stelian, 

Petcas Adriana Monica, ,Pop Calin,Pop Georgel Vladut, Pop Romel Ciprian, SEUCAN Eduard.
 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :      
 La sedinta participa urmatoarele persoane: cetateni care au in chirie suprafete de 
pasune pe trupul de pasune Raduri Valea Vinului,         

 In conformitate cu prevederile art.138,alin.(15) din OUG nr.57/2019,privind Codul 

administrativ ,secretarul comunei prezinta procesul verbal al sedintei anterioare pe care il 

supune spre aprobare Consiliului local.       

 Procesul verbal al sedintei a fost aprobat cu 11 voturi pentru.   

 Fiind legal constituita sedinta de lucru a Consiliului local,dl.Oros Alexandru – 
secretarul comunei propune consiliului local alegerea presedintelui de sedinta.  

 In conformitate cu prevederile art.9,alin.3) din Regulamentul de organizare si 
functionare al Consiliului local aprobat prin HCL nr.2/26.01.2021,dl.POP Georgel-Vladut este 
desemnat presedinte de sedinta.        

 Presedintele de sedinta aduce la cunostiinta participantilor ca sedinta de lucru a 
Consiliului local este publica si ordinea de zi a sedintei a fost adusa la cunostiinta publica 

prin anunturi afisate la sediul primariei. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi .         

 Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare se aproba cu 11 voturi pentru.  

            

      PROIECT AL ORDINII DE ZI:  

 
1.Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de inchiriere 

nr.491/07.03.2019,pentru suprafata de 63 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Rosiori.    

 Raportor: Negrea Gavril-Stelian – viceprimarul comunei; 

2.Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de inchiriere 
nr.492/07.03.2019,pentru suprafata de 109 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Marius.    

 Raportor: Negrea Gavril-Stelian – viceprimarul comunei; 

3.Proiect de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 

suprafete de pasune.          

 Raportor: Negrea Gavril-Stelian – viceprimarul comunei;     

4.Diverse. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              

 

Proiectul de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de inchiriere 

nr.491/07.03.2019,pentru suprafata de 63 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Rosiori.Proiectul de hotarare si referatul 



de aprobare sunt prezentate de viceprimarul comunei dl. Negrea Gavril-Stelian.Raportul 

compartimentului de resort este prezentat de secretarul comunei.Avizul comisiei de 

specialitate este prezentat de catre dl.Ghilea Gheorghe-Sorin.  

  Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

   Hotararea nr.12//2022 privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de 

inchiriere nr.491/07.03.2019,pentru suprafata de 63 ha pasune incheiat intre 
Primaria comunei Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Rosiori se aproba 

cu 11 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de 
inchiriere nr.492/07.03.2019,pentru suprafata de 109 ha pasune incheiat intre Primaria 

comunei Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Marius.  

  Proiectul de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de 

inchiriere nr.492/07.03.2019,pentru suprafata de 109 ha pasune incheiat intre Primaria 

comunei Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Marius si referatul de aprobare 

la proiectul de hotarare sunt prezentate de viceprimarul comunei dl. Negrea Gavril-
Stelian.Avizul comisiei permanente a consiliului local  este prezentat de dl.consilier Fernea 

Marius;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de 

secretarul general al comunei.        

 Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pe marginea 

materialelor prezentate anterior. 
  Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare cu noul titlu modificat. 

    Hotararea nr.13//2022 privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de 

inchiriere nr.492/07.03.2019,pentru suprafata de 109 ha pasune incheiat intre 

Primaria comunei Valea Vinului si Asociatia crescatorilor de animale Marius se aproba 

cu 11 voturi pentru din 11. 
 

Punctul 3 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea 

unor suprafete de pasune.   

 Proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea 

unor suprafete de pasune si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate 

de viceprimarul comunei.Avizul comisiei permanente a consiliului local  este prezentat de 

dl.consilier Morar Ionel;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este 

prezentat de secretarul general al  comunei.         

 Viceprimarul comunei expune situatia pasunilor inchiriate si suprafata de pasune de 

55 ha din trupul de pasune „Raduri” Valea Vinului ramasa neatribuita dupa sedinta publica 

de atribuire a pasunilor desfasurata la data de 28.02.2019,organizata in temeiul HCL 

nr.4/20.02.2019 prin care s-a aprobat procedura de atribuire a suprafetelor de pajisti aflate 

in proprietatea privata a UAT Valea Vinului. Se prezinta cererile persoanelor proprietari de 

animale din Valea Vinului pentru atribuirea in chirie a suprafetei de 55 ha pasune aferenta 

satului Valea Vinului,fiecare cerere este insotita de adeverintele eliberate de medicul 

veterinar care atesta efectivul de animale conform RNE. 

  In continuare viceprimarul prezinta un numar de 4 cereri depuse de catre cetateni 

din satul Marius,care solicita in chirie suprafata de pasune ramasa la dispozitia consiliului 

local de 109 ha la care Asociatia crescatorilor de animale Marius a renuntat conform HCL 

nr.13/19.04.2022.Se prezinta in continuare solicitarea crescatorilor de animale din satul 

Valea Vinului prezenti la sedinta sa se ia in considerare prelungirea contractelor de 

inchiriere incheiate in anul 2019 intrucat solicitantii doresc sa depuna cereri la APIA pentru  

subventie BIO si este necesar ca ,contractele de inchiriere sa fie pe o perioada de cel putin 7 



ani.Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pe marginea 

materialelor prezentate anterior. 

Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

    Hotararea nr.14//2022 privind analizarea si aprobarea cererilor pentru 

inchirierea unor suprafete de pasune se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

 
4. Diverse. 

dl.Primar –prezinta in fata consiliului local o informare generala care cuprinde urmatoarele 

domenii: 

-Adresa de la Camera de conturi Satu Mare in care este cuprins Raportul pe anul 2020 la 

nivelul judetului; 

-starea in care se afla proiectele in derulare pentru drumuri,strazi,dispensar medical 
uman,infiintare sistem de distributie gaze naturale,evaluare ofertelor pentru reparatii la 

Primarie; 

-Cererea d-lui Sabo Andrei nr.808/18.03.2022 prin care solicita inchirierea unei 

suprafete din incinta Caminului cultural Rosiori pentru a deschide un magazin de piese 

tractoare si utilaje agricole;rezolutia data de consiliul local =ia act de solicitare si  va initia 
proiect de hotarare pentru initierea procedurii de inchiriere conform normelor legale; 
dl.Ghilea Sorin-doresc si insist sa se ia pozitie fata de modul de derulare a contractului de 

concesiune  incheiat intre Primaria Valea Vinului si dl.CIOBRA Mihai pentru terenul 

intravilan proprietate publica a comunei Valea Vinului inscris in CF nr.101938 Valea 

Vinului,situat in localitatea Rosiori in suprafata de 10.419 mp intrucat nu sunt respectate 

obligatiile contractuale si cer somarea concesionarului si in final rezilierea acestuia; 

dl.POP Romel- se poarta deseuri peste tot la nivelul comunei;e o mizerie de nedescris sa se 
puna camera de luat vederi ; 

dl.Seucan Eduard – care este starea cu colectarea selectiva?primarul raspunde-acuma s-a 

finalizat procedura de concesionare si asteptam sa se incheie contractual cu firma 

castigatoare daca nu vor fi contestatii; 

dl.Fernea Marius- ceva piatra pe ulitele din Rosiori nu s-ar putea duce?;statia de autobus 
de la Rosiori;se mai defriseaza drumurile ? da- raspunde primarul;vom analiza ofertele 

primate;sunt preturi mari de la o firma;dar avem preturi rezonabile de la o firma din Valea 

Vinului; 

dl.Budai Ioan- faceti curatenie in spatele Primariei; 

  

 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare din data de 19 aprilie 2022.     

    
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  

  POP GEORGEL-VLADUT              OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

          

 

 


