
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 27 ianuarie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.15 

din data de 19 ianuarie 2022.         
 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.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 11 voturi pentru.  

            

      PROIECT AL ORDINII DE ZI:  

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului pe anul 2021.  

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 in 

comuna Valea Vinului.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pe picior pentru 

partida 2100145501960.         

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

4.Diverse. 

 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului 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 dna.Pop Maricica inspector 

principal.Avizul comisiei de specialitate este prezentat de catre dl.Bran Vasile Radu.  



  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.1//2022 privind aprobarea executiei bugetului pe anul 2021 se 

aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 

in comuna Valea Vinului.    

  Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 

in comuna 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 Petcas Adriana;raportul compartimentului de resort din cadrul 
primariei este prezentat de secretarul 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.2//2022 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 

2022-2023 in comuna Valea Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pe picior 

pentru partida 2100145501960 P.  
 Proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pe picior 

pentru partida 2100145501960 P si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt 

prezentate de primarul comunei.Avizul comisiei permanente a consiliului local  este 

prezentat de dl.consilier Negrea Gavril Stelian;raportul compartimentului de resort din 

cadrul primariei este prezentat de secretarul general al  comunei.  

 Primarul comunei propune consiliului local valoarea de 400 de lei/mc pentru pretul 
de pornire la licitatia pe picior fata de 370 lei/mc propus de ocolul silvic Borlesti.Consilierii 

locali sunt de acord cu propunerea facuta.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.3//2022 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pe picior 

pentru partida 2100145501960 P se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

4. Diverse. 

dl.Primar=prezinta consilierilor locali teme de discutie pentru bugetul local al comunei pe anul 
2022;domeniul investitiilor care se vor regasi in bugetul comunei pe anul 2022: 
-alimentarea cu apa; 
-drumuri; 
-finalizarea si receptia lucrarilor la dispensarul uman Valea Vinului; 

-reabilitarea priomariei; 
-reabilitare Camin cultural Rosiori; 
-reabilitare Camin cultural SII; 
-reabilitare scoala veche ; 
-reabilitare scoala Marius; 
-reabilitare biblioteca comunala Valea Vinului ;trebuie sa se faca mutarea bibilotecii si a 
arhivei in cladirea Centrului turistic Valea Vinului; 
-impietruire strazi in Rosiori si Marius pana cand se va realiza proiectul de astfaltare strazi in 
cele doua sate; 
-am primit o oferta de defrisare vegetatie pentru drumul judetean de 0,85 lei/mp si pentru 
drumurile comunale de 0,65 lei/mp; 
   dl.Ghilea =nu e mica densitatea de vegetatie la DJ?adica este necesar sa se faca 

defrisarea ?recapituleaza fondurile  de investitii care au fost alocate anul trecut  si 



obiectivele pentru care au fost destinate;la vara undeva in lunile iunie ,iulie se va face o 

intalnire cu fii satului din Rosiori si o sa avem nevoie de caminul cultural;va invit de pe 

acuma pentru evenimentul respectiv;daca stie careva o firma de hidroizolatii (am auzit ca ar 

fi in Baia Mare) ca sa putem repara caminul cultural Rosiori;sunt cateva locuri pe unde 

ploua;e pacat sa se degradeze; 
dl.Pop Calin – o problema de la revelion;au fost cativa tineri din SII care au cerut o sala in 

Scoala;si nu au primit;eu nu m-am implicat aproape deloc,pentru ca sa nu fie discutii cu 

pandemia;cer ca pe viitor sa se faca ceva si pentru tinerii din satul SII,pentru ca se spune si 

pe buna dreptate „numai la noi in SII nu se poate face nimic”;astia cu alunii ,firma care a 

plantat vreo 10 hectare au facut drum peste calea ferata,este foarte bine pentru ca noi 
autoritatea locala nu am fi avut atatia bani sa facem drumul;dar problema este ca au pus 

un tub de 120 in vale si au pus pamant peste el;eu consider ca tubul e prea mic si cand vor 

veni ploi si se va topi zapada vor fi inundatii;va invit sa veniti la fata locului si trebuie 

avertizati de acuma,sa schimbe tubul sa puna unul mai mare; 

dl.Fernea Marius – dosarele de angajare pentru postul de muncitor calificat;viceprimarul 

raspunde –s-au depus doua dosare pentru concursul din 1 si 2 februarie 2022; 
dl.Seucan Eduard – care este situatia cu apa din Marius si SII?PRIMARUL –raspunde : 

trebuie sa vina cei de la ISC Satu Mare pentru receptie pe faza determinanta; 

-o alta problema este cea a lemnelor de foc’;am stiut ca lemnele de foc nu vor ajunge pentru 

toti cei care au depus cerere;dar sunt si situatii ciudate anume- lemnele sunt trecute pe un 

nume si ajung la alte persoane; 
dl.Pop Georgel –tin sa multumesc d-lui primar si secretarului general pentru sprijinul 

acordat pentru realizarea SITE- ului Primariei Valea Vinului;am alocat bani pentru camerele 

de supraveghere;s-au cumparat?DA –raspunde primarul; 

-sa incercam sa extindem transportul de persoane pe SII si Marius;primarul raspunde ca 

aceste trasee se liciteaza de catre consiliul judetean ;cei care au castigat licitatia fac 

transportul conform graficului aprobat prin licitatie,chiar daca nu au nici un calator se duc 
pana la capatul traseului ; 

Dna.Petcas Adriana-tin sa multumesc pentru bugetul acordat pentru lemnaria de la 

scoala;am cumparat 8 retroproiectoare-copii sunt foarte incantati;mai avem nevoie de vreo 4 

mii de lei pentru toalete unde mai sunt de facut reparatii neprevazute;la gradinita Valea 

Vinului este problema cu acoperisul  care este jumi-juma ;adica in fata este nou si in spate 
este vechi;din aceasta cauza a plouat pe pereti si trebuie facute zugraveli;mai avem 

problema cu internetul la gardinita ;NU AVEM!!cum am putea sa rezolvam problema ? 

 

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 27 ianuarie 2022.     

    
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  

  MORAR IONEL              OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


