
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 30 septembrie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.57 

din data de 26 septembrie 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 –absent motivat concediu;  

 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. Budai Ioan Cristian 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 revocarea HCL nr.25/2022 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate cu privire la initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin 

domeniului privat al comunei in suprafata de 85,33 ha situat in intravilanul localitatii Valea 

Vinului,judetul Satu Mare.         

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;     

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la initerea 

procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin domeniului privat al comunei in 

suprafata de 35,04 ha (masurata 34,9824 ha) situat in intravilanul localitatii Valea 

Vinului,judetul Satu Mare.         

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;    

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 3.605,57 lei.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul 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. 

 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 
    Hotararea nr.28//2022 privind rectifcarea bugetului comunei se aproba cu 10 

voturi pentru din 11.   

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr.25/2022 privind aprobarea Studiului 

de oportunitate cu privire la initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin 
domeniului privat al comunei in suprafata de 85,33 ha situat in intravilanul localitatii Valea 

Vinului,judetul Satu Mare. .  

  Proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr.25/2022 privind aprobarea Studiului 

de oportunitate cu privire la initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin 

domeniului privat al comunei in suprafata de 85,33 ha situat in intravilanul localitatii Valea 
Vinului,judetul Satu Mare 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.29//2022 privind revocarea HCL nr.25/2022 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate cu privire la initerea procedurii de concesionarea a 

terenurilor ce apartin domeniului privat al comunei in suprafata de 85,33 ha situat in 
intravilanul localitatii Valea Vinului,judetul Satu Mare se aproba cu 10 voturi pentru 

din 11.   

Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 

   Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la 

initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin domeniului privat al 
comunei in suprafata de 35,04 ha (masurata 34,9824 ha) situat in intravilanul 

localitatii Valea Vinului,judetul Satu Mare.  

  Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la 

initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin domeniului privat al comunei 

in suprafata de 35,04 ha (masurata 34,9824 ha) situat in intravilanul localitatii Valea 
Vinului,judetul Satu Mare 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.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. 

  Hotararea nr.30//2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate cu 

privire la initerea procedurii de concesionarea a terenurilor ce apartin domeniului 

privat al comunei in suprafata de 35,04 ha (masurata 34,9824 ha) situat in 
intravilanul localitatii Valea Vinului,judetul Satu Mare se aproba cu 10 voturi 

pentru din 11. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi.    



       Proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al 

comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 3.605,57 lei 

  Proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii in patrimoniul public al comunei  

a investitiei din fondurile IID in valoare de 3.605,57 lei 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.Bran Vasile;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.31//2022 privind aprobarea introducerii  in patrimoniul 

public al comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 3.605,57 lei se 

aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

  

Punctul 5 de pe ordinea de zi Diverse. 
 

Dna.Petcas Adriana =multumesc pentru ca a-ti aprobat bugetul pentru reparatii 

acoperis gradinita; 

dl.POP Georgel = ce putei sa ne spune-ti despre lemnele de foc domnule 

viceprimar?convocarea nu se putea face mai devreme pentru ca eu a trebuit sa ma cer 
de la serviciu;lemnele de foc se pregatesc si se trag in rampa si cand vremea se va mai 

indrepta se va putea avea acces in padure;referitor la convocare raspunde secretarul 

comunei =da se putea face mai devreme dar au aparut modificari de ordine de zi cu 3 

proiecte care sunt inscrise la punctele 2-4 si ca sa nu apelam la suplimentarea ordinii 

de zi prin aprobarea in regim de urgenta in ziua sedintei am asteptat sa se finalizeze 

ordinea de zi ; 
dl.Morar Ionel = cand se mai duce piatra pe drumuri in Rosiori? O facut Alin in 

primavara ,dar trebuie facut iara;acuma dupa ploi s-au facut gropi;Da raspunde 

primarul –sa se faca un pic de vreme mai buna si vom duce ; 

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 30 septembrie 2022.    
     

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL UAT    

  Budai Ioan Cristian         OROS ALEXANDRU   

 

 


