
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 24 noiembrie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.66 

din data de 17 noiembrie 2022.         
 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,. 
 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :SEUCAN Eduard-Iulius  ;  

 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 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.Morar Ionel 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 rectificarea bugetului comunei.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                          

2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru“Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,în perioada 2014-2020”,cod SMIS 123241.  

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                         

3.Proiect de hotarare privind aprobarea fisei de fundamentare pentru tariful de colectare 

separata si transport separat al deseurilor municipale,de hartie,metal ,plastic si sticla din 

deseurile municipale de la populatie in comuna Valea Vinului.   

 Raportor: Negrea Gavril – viceprimarul comunei;                                              
4.Proiect de hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a Contractului de inchiriere 

nr.1443/05.05.2022,pentru suprafata de 32 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si FANEA SERGIU AUREL PFA.      

 Raportor: Negrea Gavril – viceprimarul comunei;       

5.Diverse. 

 
Punctul 1 de pe ordinea de zi .              

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei.  

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei 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.          

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

materialelor prezentate anterior. 

  Primarul propune consilierilor locali sa achizitionam un utilaj de deszapezire si 
pentru care sa alocam 60.000 de lei ;motivul pentru care vrem sa achizitionam utilajul este 

de a folosi mai putina sare pe strazile din comuna si mai mult nisip. 

 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.36//2022 privind rectificarea bugetului comunei se aproba cu 10 
voturi pentru din 11.   

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru“Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,în perioada 2014-2020”,cod 

SMIS 123241.          

 Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru“Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,în perioada 2014-2020”,cod 

SMIS 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.37//2022,privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare 

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru“Proiectul regional de dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,în 

perioada 2014-2020”,cod SMIS 123241 se aproba cu 10 voturi pentru din 11.   

Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 

   Proiectul de hotarare privind aprobarea fisei de fundamentare pentru tariful de 

colectare separata si transport separat al deseurilor municipale,de hartie,metal ,plastic 
si sticla din deseurile municipale de la populatie in comuna Valea Vinului.    

  Proiectul de hotarare privind aprobarea fisei de fundamentare pentru tariful de 

colectare separata si transport separat al deseurilor municipale,de hartie,metal ,plastic si 

sticla din deseurile municipale de la populatie in comuna Valea Vinului si referatul de 

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

permanente de pe langa consiliul local este prezentat de catre dl.Chilintan Nicolae;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.38//2022 privind aprobarea fisei de fundamentare pentru 

tariful de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale,de 

hartie,metal ,plastic si sticla din deseurile municipale de la populatie in comuna 

Valea Vinului se aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi.  

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

nr.1443/05.05.2022,pentru suprafata de 32 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si FANEA SERGIU AUREL PFA. 



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

nr.1443/05.05.2022,pentru suprafata de 32 ha pasune incheiat intre Primaria comunei 

Valea Vinului si FANEA SERGIU AUREL PFA si referatul de aprobare la proiectul de 

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

consiliul local este prezentat de catre dl.Bran Vasile -Radu;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.39//2022 privind rezilierea prin acordul partilor a 

Contractului de inchiriere nr.1443/05.05.2022,pentru suprafata de 32 ha pasune 

incheiat intre Primaria comunei Valea Vinului si FANEA SERGIU AUREL PFA se 

aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi.Diverse. 

dl.CHILINTAN Nicolae= la sedinta trecuta am discutat despre utilajul de deszapezire 

;care e situatia actuala? –primarul raspunde = am vazut un utilaj dar este prea lung 

pentru strazile noastre si nu se poate intoarce; 

=d-le viceprimar !!!avem utilaje ,avem muncitori si nu se misca nimic din primavara,de 

ce?nu intreb pentru mine ci pentru oamenii din comuna;oamenii au nemultumiri !!daca 
omul isi plateste impozitul pe teren macar minimul necesar sa-l asiguram,sa facem 

accesul pe terenurile cultivate pentru strangerea recoltei ; 

-viceprimarul raspunde;avem un picut de problema cu muncitorul de pe buldoexcavator 

Somcutean Ionel –a fost bolnav si acuma are inca probleme,circula zvonul ca cei de la 

Prodeximp ar vrea sa-l duca la ei; 

dna.Petcas Adriana=vreau sa multumesc pentru banii de cadouri;  
dl.POP Georgel-Vladut=problema iluminatul public; 

dl.BUDAI Ioan = ce se intampla cu lemnele de foc?se trimit in Republica Moldova asta e 

prioritatea numaru unu raspunde primarul;ar trebui pe viitor sa angajam o firma 

privata care sa ne faca exploatarea mai ieftina decat Ocolul silvic Borlesti; 

dl.Bran Vasile-Radu= un picut de piatra de la Balanu in jos ,chiar langa Ionel Morar 
este o groapa mare; 

dl.FERNEA Marius= problema cu cainii la Rosiori;langa doamna Nistor nu e bine 

iluminat si umbla caini noaptea oamenii se tem ;ar trebui sa facem ceva; 

dl.POP Calin = piatra pe drumul de la „Tegliste”ca incepe sa se strice incet si sigur; 

 

   Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare din data de 24 noiembrie 2022.    

     

 

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL UAT    

  MORAR IONEL          OROS ALEXANDRU   

 

 

 

 


