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JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 21 aprilie  2021,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 13 aprilie 2021.         
 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,Seucan Eduard Iulius,.      

Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :Petcas Adriana-Monica - absent cauze medicale; 
 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.Negrea Gavril-Stelian 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 bugetului local al comunei pe anul 2021. 
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020.   
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
 
3.Diverse.  

  
        
Punctul 1 de pe ordinea de zi .              
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2021. 

 Proiectul de hotarare si referatul de aprobare sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea 

Radu.Raportul compartimentului de resort este prezentat de inspector principal Pop Maricica-

Georgeta.Avizul comisiei de specialitate este prezentat de catre dl.Negrea Gavril -Stelian.  

  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. 11//2021 privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2021 se 
aproba cu 10 voturi pentru din 10. 

        
Punctul 2 de pe ordinea de zi.   

       Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020. 
 Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020 si referatul de 

aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea Radu.Avizul comisiei 

permanente a consiliului local  este prezentat de dl.consilier Bran Vasile Radu ;raportul 



compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei  dl.Oros 

Alexandru.           

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

    Hotararea nr.12//2021 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2020 se aproba cu 
10 voturi pentru din 10. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi . 
   
  Diverse. 
> cererea nr.964 /21.04.2021 a d-lui Bodo Ferenc din localitatea SII nr.195,prin care solicita 
efectuarea de reparatii a drumului de langa statia de apa care e situat intre vale si gospodaria 
personala ;pietruirea drumului pentru ca se circula intens cu tractoare si pe vreme de ploaie si s-a 
stricat drumul;rezolutia data de consiliul local =se va pietrui cu mijloacele din dotarea 

Primariei Valea Vinului;  
dl.Ghilea Gheorghe – trebuie sa facem un proiect mare.de ansamblu pentru drumuri agricole;acuma 
trebuie intervenit cu utilajele primariei; 
-se fac astfaltari in Valea Vinului si SII dar nu este continuitate pe drumuri ,pentru ca sunt cateva 
locuri unde drumul trece prin vale si acolo nu mai este astfalt;adica drumul se opreste la vale ;sunt 

doua locuri in Valea Vinului ,unul la SICA NEGREA si altul la CRISTEA ADRIANA;poate ar trebui sa 
ne focusam pe proiecte mai mici ,graduale cu fonduri proprii si anuale ca in fiecare an sa putem 
rezolva cate o problema;adica sa putem face cate un pod peste vale in locurile unde este nevoie;dar 
trebuie sa le incepem;dl.Primar –studiem problema; 
dl.Fernea Marius- cred ca am facut un buget ff bun anul acesta;e bine ca s-a rezolvat problema cu 
salubrizarea ,adica ajunge masina si in locurile unde nu a intrat pana acuma;cu iluminatul public 
domnul viceprimar cunoaste situatia; 
dl.Seucan Eduard – odata ce se va stabiliza vremea sa inceapa lucrarile si la drumurile de la Marius si 
Rosiori ;iluminatul public ; 
dl.Primar – deocamdata nu am prins in buget fonduri pentru achizitionarea de corpuri de iluminat;in 
continuare prezinta situatia conflictuala intre Primarie si APASERV SATU MARE; 
dl.Pop Calin-problema cu teii de langa Sasaran Otilia;se teme sa nu cada pe casa;langa Turcu Nicolae 
problema cu teiul;Bodo Ferenc pune gunoiul pe domeniul public ;ia uite ca a fost aici si am uitat sa-i 
spun ;tuburile care se scot de pe drumuri unde se duc?primarul raspunde –la SII le punem in curtea 
scolii; ce trebuie facut cu cei care arunca mizerii necontrolat ?trebuie montatae camere de fimat in 
anumite locuri; 
dl.Budai Ioan- tuburile care se scot de pe drumuri de ce nu se duc de acolo ?ni le lasa noua pe 
cap;primarul –raspunde ca se vor aduce toate tuburile din Valea Vinului la targ;in continuare domnul 
Budai –capetele de la podul de intrare pe strada lui Pop Liviu sunt prea iesite spre drumul 
judetean;nu incape bine tractorul cu remorca ;o sa vedem ce va fi de acuma inainte cand va incepe 
campania de primavara cu masini de semanat ,combine si alte utilaje; 
 

  
 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare din data de 21 aprilie 2021.      
   
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  
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