
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 31 ianuarie 2023,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.17 

din data de 25 ianuarie 2023.         
 Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :    

 La sedinta ordinara  sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu, Budai Ioan 
Cristian,Chilintan Nicolae-Dumitru,Fernea Marius Roger ,Morar Ionel,Negrea Gavril Stelian, 

Petcas Adriana Monica, ,Pop Calin, Pop Georgel Vladut,Pop Romel Ciprian, SEUCAN Eduard-

Iulius.            

 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :       

 La sedinta participa urmatoarele persoane:         
 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 CALIN 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 aprobarea bugetului local pe anul 2023.    
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                          

2.Proiect de hotarare privind abrogarea unui numar de 16 pozitii din Anexa la HCL 
nr.10/2022 privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru un numar de 71 de 
imobile,respectiv insusirea in domeniul public al comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute 
in anexa la prezenta hotarare pentru prima inscriere in cartea funciara. 
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                         
3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 in 

comuna Valea Vinului.        

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                            
 4.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la licitatie pe 

picior pentru partida 2200145502710 P din padurea comunala.    

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;      
5.Proiect de hotarare privind aprobarea fiselor de fundamentare a tarifelor de colectare 

ocazionala,separata,selectiva ,neselectiva si transport al deseurilor si servicii suplimentare 

la nivelul comunei Valea Vinului.        

 Raportor: Negrea Gavril-Stelian- viceprimarul comunei ;     

6. Diverse. 
 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .    



Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023.Proiectul de hotarare 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si referatul de aprobare la proiectul de 

hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul comisiei permanente de pe langa 

consiliul local este prezentat de catre dl.Negrea Gavril Stelian;raportul compartimentului de 

resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul general al comunei.  
 Primarul comunei expune pe larg proiectul de buget pe anul 2023;precizeaza ca nu 

avem datorii la banci,nici credite contractate,deci in concluzie suntem pe zero;  

 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.1//2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 se aproba 

cu 11 voturi pentru din 11.   

       

Punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Proiectul de hotarare privind abrogarea unui numar de 16 pozitii din Anexa la HCL 
nr.10/2022 privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru un numar de 71 de 
imobile,respectiv insusirea in domeniul public al comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute 
in anexa la prezenta hotarare pentru prima inscriere in cartea funciara.  

Proiectul de hotarare privind abrogarea unui numar de 16 pozitii din Anexa la HCL 
nr.10/2022 privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru un numar de 71 de 
imobile,respectiv insusirea in domeniul public al comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute 
in anexa la prezenta hotarare pentru prima inscriere in cartea funciara si referatul de 
aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul comisiei 

permanente de pe langa consiliul local este prezentat de catre dl.Morar Ionel;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. 

    Hotararea nr.2//2023 privind abrogarea unui numar de 16 pozitii din Anexa la 

HCL nr.10/2022 privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru un numar de 71 

de imobile,respectiv insusirea in domeniul public al comunei Valea Vinului a 
imobilelor prevazute in anexa la prezenta hotarare pentru prima inscriere in cartea 

funciara se aproba cu 11 voturi pentru din 11.   

 

 Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 in 

comuna Valea Vinului.            

 Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 

in comuna Valea Vinului si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de 

primarul comunei;avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local este prezentat de 

catre dl.Pop Calin;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.             

 Hotararea nr.3//2023,privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 

2023-2024 in comuna Valea Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11.   

Punctul 4 de pe ordinea de zi. 

 Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la licitatie 

pe picior pentru partida 2200145502710 P din padurea comunala   

 Proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la 



licitatie pe picior pentru partida 2200145502710 P din padurea comunala si referatul de 

aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul comisiei 

permanente de pe langa consiliul local este prezentat de catre dl.Pop Calin;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.             

 Hotararea nr.4//2023,privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la 

licitatie pe picior pentru partida 2200145502710 P din padurea comunala se aproba 

cu 11 voturi pentru din 11.   

 Punctul 5 de pe ordinea de zi. 

 Proiect de hotarare privind privind aprobarea fiselor de fundamentare a tarifelor de 

colectare ocazionala,separata,selectiva ,neselectiva si transport al deseurilor si servicii 

suplimentare la nivelul comunei Valea Vinului.      

 Proiectul de hotarare privind aprobarea fiselor de fundamentare a tarifelor de 

colectare ocazionala,separata,selectiva ,neselectiva si transport al deseurilor si servicii 

suplimentare la nivelul comunei Valea Vinului si referatul de aprobare la proiectul de 

hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul comisiei permanente de pe langa 

consiliul local este prezentat de catre dl.Pop Calin;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.             

 Hotararea nr.5//2023,privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la 

licitatie pe picior pentru partida 2200145502710 P din padurea comunala se aproba 

cu 11 voturi pentru din 11.   

  

Punctul 6 de pe ordinea de zi.Diverse. 

= Primarul comunei prezinta consiliului local 2 cereri si anume; 

1)Cererea nr._____/_____.2023 depusa de dl.FARCAS Ciprian  si sotia dna.FARCAS 

__________,cu domiciliul in localitatea ________________ 

dl.CHILINTAN Nicolae=a)planul parcelar ?din 100.000 de lei alocati pentru plan 

parcelar cat se poate face ?sunt oameni care nu au titlu de proprietate pentru ca nu 

este plan parcelar si altii care vor sa dea la copii si nu pot sa dea ca nu exista plan 

parcelar;primarul = este greu de stabilit cat se poate face ;nu exista corespondenta intre 

caietul de masuratori si situatia din teren ; 
b)canalele =de cine apartin canalele din exteriorul satului ?canalul de pe „Rocaci”este 

infundat si ar trebui pus un tub ;tubul de la „Piscaroaia” trebuie curatat; 

c) nu s-au prevazut in bugetul local camere de luat vederila intrare si la iesire din 

comuna(localitati),ca sa vedem cine  intra in comuna,ce fel de persoane ; 

domnule viceprimar! M-ai avem sau nu angajat pe buldoexcavator? Viceprimarul 
raspunde = nu m-ai avem angajatul a plecat,vom face demersuri pentru a angaja alta 

persoana; 

d) nu am prevazut bani in bugetul local pentru parcarea de la targ; 

dl.POP Georgel –Vladut= nu se poate afisa pe usa fiecarui compartiment numarul de 

telefon;da –raspunde primarul dar numai pentru functionarii care au telefon de 

serviciu; 



dl.POP Romel= la intrarea in Valea Vinului dinspre Lipau este un plop care sta sa 

cada;ar trebui luate masurile necesare;primarul =se va rezolva ; 

dl.BUDAI Ioan = ce este cu apa pe cartierul nostru?primarul raspunde =momentan este 

oprita alimentarea ;am mai dus cereri la Apaserv pentru bransare si pana se va face 

bransarea este oprita alimentarea cu apa dar si evacuarea pe canalizare;nu dai drumul 
la apa si nici la canalizare; 

dl.Fernea Marius= sa ne concentram cu piatra pe Rosiori pana se vor astfalta strazile; 

dl.CHILINTAN NICOLAE=pe drumul judetean DJ 193 = la intrare pe terenurile cu 

acces din drumul judetean nu se pot pune poduri?primarul =da se poate! Dar drumul 

judetean DJ 193 intra in reparatii cel mai devreme in tomna acestui an sau cel mai 
tarziu in primavara anului viitor ;se va incepe lucrarea si la drumul expres Satu Mare 

Baia Mare ;se va incepe din Baia Mare de la MEDA si va trece peste Somes pe un pod 

amplasat mai jos de actualul pod de la Ardusat si va veni ocolind toate localitatile 

existente pana la centura Satu Mare;Ardusat –Apa –Orasu Nou –Centura Satu Mare.

 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare din data de 31 ianuarie  2023.    
     

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL UAT    
  POP CALIN            OROS ALEXANDRU   

 

 

 

 

 

 


