
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 26 august 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local 

Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.54 

din data de 20 august 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,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 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 11 voturi pentru.  

            

       PROIECT AL ORDINII DE ZI:  

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021.  
  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

2.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a materialului lemnos 

rezultat din partida 6785 P.         

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

3.Proiect de hotare privind modificarea unor prevederi din Contractul de delegare de 

concesiune de servicii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei Valea 

Vinului și modificarea unor prevederi din Caietul de sarcini pentru unele activități ale 

serviciului de salubrizare a comunei Valea Vinului.     

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;               

4.Diverse. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              

 

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 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 secretarul general al comunei Oros 

Alexandru.Avizul comisiei de specialitate este prezentat de catre dl.Fernea Marius.  



  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.24//2021 privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 se 

aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a materialului 

lemnos rezultat din partida 6785 P.   

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

hotarare. 

    Hotararea nr.25//2021 privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a 

materialului lemnos rezultat din partida 6785 P se aproba cu 11 voturi pentru din 

11. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind modificarea unor prevederi din Contractul de delegare 

de concesiune de servicii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei 

Valea Vinului și modificarea unor prevederi din Caietul de sarcini pentru unele activități ale 

serviciului de salubrizare a comunei Valea Vinului.  

 Proiectul de hotarare privind modificarea unor prevederi din Contractul de delegare 

de concesiune de servicii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei 

Valea Vinului și modificarea unor prevederi din Caietul de sarcini pentru unele activități ale 

serviciului de salubrizare a comunei Valea Vinului 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 ;raportul compartimentului de resort din 
cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei.     

 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.26//2021 privind modificarea unor prevederi din Contractul 

de delegare de concesiune de servicii pentru unele activități ale serviciului de 

salubrizare a comunei Valea Vinului și modificarea unor prevederi din Caietul de 

sarcini pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a comunei Valea 

Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

 
3. Diverse. 

dl.Ghilea Sorin= 

1)s-a finalizat raportul de evaluare pentru terenul din centrul civic al comunei(al d-nei 

Radu);valoarea terenului este de 10.000 de euro;mie nu-mi place demult cum arata 

terenul,in caz ca nu vrea sa-l vanda putem sa facem exproprierea pentru cauza de utilitate 

publica; 
2)pentru terenurile necuratate si neintretinute – o forma de impozitare suplimentara,adica 

un impozit majorat de 4 -5 ori fata de impozitul legal; 

Dna.Adriana Petcas – o sa dati scolii laptopuri ?asa a-ti zis d-le Primar;primarul-sa gasim 

varianta legala ca sa putem achizitiona laptopuri; 

-la gradinita –mobilier,gard,acoperis; 
-indicatoare la intrarea in localitatea Valea Vinului;exemplu comuna CULCIU ce frumaos 

are indicatoarele; 

-la dispensarul uman este mizerie mare in curte catre centrul turistic; 

-masina cu mizerie mai circula?nu ar putea trece prin vale sa ajunga si la mine,pentru ca 

trebuie sa car sacii cu mizerie dincolo de vale; 



-pe drumul spre Somes a fost ceva masina sau utilaj ?pentru ca s-a urcat pe holda mea cu 

varza;da raspunde primarul  fost Alin si Dei sa niveleze drumul; 

dl.Pop Georgel –am alocat 2700 de lei pentru tocator vegetatie;mai avem banii?da sunt 

acolo!raspunde primarul; 

dl.Seucan Eduard –iluminatul stradal !se va rezolva raspunde primarul ;cand se astfalteaza 
strazile?sa se faca stocuri de nisip si sare din timp sa nu se intaple ca si anul trecut ; 

dl.Budai Ioan- aerul conditionat in camin s-a rezolvat?inca nu raspunde primarul; 

d-le viceprimar –ai zis ca faci curatenie pe drumul Mariusului ;din luna mai sunt saci de 

rafie cu mizerie ;a-ti facut curatenie si sacii i-ati lasat acolo de Sfanta Maria; 

dl.Ghilea –cum e cu regulamentul de lemne de foc ?raspunde primarul –se dau 3 
mc/familie;se depune cererea la Primarie  si se merge cu cererea si cu copie dupa act de 

identitate in padure;  

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 26 august 2021.     

    
 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  

 POP ROMEL-CIPRIAN               OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


