
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 30 mai 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea 
Vinului.          
 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.39 din 
data de 24 mai 2022.          
 Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :     
 La sedinta ordinara  sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu, Budai Ioan 
Cristian,Fernea Marius Roger , ,Morar Ionel,Negrea Gavril Stelian, Petcas Adriana Monica, ,Pop Calin,Pop 
Georgel Vladut, Pop Romel Ciprian, SEUCAN Eduard.     

 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri : Ghilea Gheorghe Sorin   
 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 10 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 Romel Ciprian 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 10 voturi pentru.   

            

      PROIECT AL ORDINII DE ZI:  

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” 
din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Măriuș, în vederea depunerii acestuia 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - 
Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

    Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;  

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect „REABILITARE 
TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea Vinului,localitatea Marius in 
vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – Reabilitare  moderata a cladirilor publice  
pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de catre unitatile administrativ -teritoriale; 
  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” 
din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii acestuia spre 
finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul 
Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 
servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale. 
  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;  
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE 
TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în 
vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile administrativ-teritoriale.
  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
5.Proiect de hotarare privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie „Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare,comuna 



Valea Vinului,judetul Satu Mare”/DS 3 realizare poduri si podete.    

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei  

6.Diverse. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” 

din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Măriuș, în vederea depunerii acestuia 

spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - 

Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale .Proiectul de hotarare si 

referatul de aprobare sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea Radu.Raportul 

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

specialitate este prezentat de catre dl.Fernea Marius.  

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

   Hotararea nr.15//2022 privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 
ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Măriuș, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ- se aproba cu 10 

voturi pentru din 11. 
        
Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 
„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea Vinului,localitatea 
Marius in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si 
Rezilienta al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – Reabilitare  moderata a 
cladirilor publice  pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de catre unitatile administrativ –
teritoriale. 
  Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 
„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea Vinului,localitatea 
Marius in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si 
Rezilienta al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – Reabilitare  moderata a 
cladirilor publice  pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de catre unitatile administrativ –
teritoriale,si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei.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 delegat 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.16//2022 privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 
„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea 
Vinului,localitatea Marius in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului 
National de Redresare si Rezilienta al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – 
Reabilitare  moderata a cladirilor publice  pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de 

catre unitatile administrativ –teritoriale se aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

 
Punctul 3 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 
ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 
acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 
C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale. 
 Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 



îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale si  referatul 

de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul 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 delegat  al  comunei.        

Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 
    Hotararea nr.17//2022 privind aprobarea Proiectului  “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 
acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 
C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale se aproba cu 10 voturi 
pentru din 11. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 
„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea Vinului,localitatea 
Sai in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta 
al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – Reabilitare  moderata a cladirilor publice  

pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de catre unitatile administrativ –teritoriale. 
  Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 

„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea Vinului,localitatea 
Sai in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta 
al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – Reabilitare  moderata a cladirilor publice  
pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de catre unitatile administrativ –teritoriale,si 
referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei.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 delegat 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.18//2022 privind aprobarea Notei de fundamentare a investitiei Proiect 
„REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA din judetul Satu Mare,comuna Valea 
Vinului,localitatea Sai in vederea depunerii acestuia spre finantare in cadrul Planului National 

de Redresare si Rezilienta al Romaniei,componenta C10 – Fondul Local,Investitia I.3 – 
Reabilitare  moderata a cladirilor publice  pentru  a inbunatatii furnizarea de servicii,publice de 
catre unitatile administrativ –teritoriale se aproba cu 10 voturi pentru din 11. 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie „Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare,comuna 
Valea Vinului,judetul Satu Mare”/DS 3 realizare poduri si podete.   
  Proiectul de hotarare privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie „Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare,comuna 
Valea Vinului,judetul Satu Mare”/DS 3 realizare poduri si podete si referatul de aprobare la proiectul 
de hotarare sunt prezentate de primarul comunei.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 delegat 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.19//2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie „Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele 
apartinatoare,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”/DS 3 realizare poduri si podete se 
aproba cu 10 voturi pentru din 11. 
 
 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei 
ordinare din data de 30 MAI 2022.         

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL DELEGAT   
  POP ROMEL-CIPRIAN              SOMCUTEAN MARIANA  
 


