
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 30 iulie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local 

Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.50 

din data de 22 iulie 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 Georgel Vladut 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 acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala 

Valea-Vinului pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II al 

anului 2021.          
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

3.Diverse. 

 

       

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              

 

Proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala 

Valea-Vinului pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.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.Pop Romel-Ciprian.  



  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.22//2021 privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la 

Școala Gimnaziala Valea-Vinului pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021  se 

aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 

al anului 2021.  

 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 Fernea Marius Roger;raportul compartimentului de 

resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei  dna.Pop Maricica. 

 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.23//2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pe 

trimestrul II al anului 2021 se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
 

3. Diverse. 

Viceprimarul comunei dl.Negrea Gavril prezinta modul in care s-au solutionat problemele 

in cursul lunii iulie 2021;am fost solicitat la SII de catre dl.consilier Pop Calin pentru un tub 

infundat de langa Smical ;trebuie scos tubul afara spune consilierul Pop Calin si facut un 
pod si din lemn dar cu deschidere mai mare,care va putea prelua apa;viceprimarul anunta 

consiliul local ca pana la sarbatoarea de 15 august 2021 se va ocupa de curatenie si ordine 

in comuna si mai ales in satul Marius unde se afla Manastirea;si dupa data de 15 august 

ma mut la SII la dl.Pop Calin. 

dl.Pop Calin –strada Tegliste –oamenii ma terorizeaza cu ulita asta;trebuie adus buldo sau 

un excavator;da raspunde primarul dar si oamenii trebuie sa curete vegetatia ca altfel nu se 
poate lucra cu utilajul; 

-problema cu apa care vine de la barajul de la livada;iar s-a colmatat,trebuie curatita;cu 

astfaltul e ok ,dar piatra concasata de pe margine nu e destul de cilindrata si sare pe 

astfalt;la Scoala se mai face sala de evenimente ?da raspunde primarul;directoarea are om 

de serviciu la scoala ?da raspunde primarul;atunci sa coseasca curtea scolii; 

dl.Fernea Marius – sunt tot felul de povesti ,de zvonuri ca drumurile nu se vor astfalta,ca 
vor ramane asa cum sunt astazi;nu raspunde primarul toate drumurile se vor 

astfalta;trebuie sa ducem si noi o munca de lamurire cu oamenii spune consilierul Fernea; 

dl.Pop Romel –arena de fotbal nu se poate amenaja sa aiba si tineretul unde sa se mai 

destinda?ca la scoala nu prea ii lasa;d-le vice!pe partea dreapta inainte de podul de la 

Marusel sunt niste zanoage ca nu se mai poate merge cu tractorul; 
dl.Morar Ionel – sa ami duce-ti potra si pe alte ulite la Rosiori;pe ulita mea s-a cam 

terminat cu introducerea apei;se poate pune piatra sa se repare drumul;langa palincia 

Indreichii cum se iese pe lunca nu se poate circula;raman oamenii blocati cu utilajele si 

injura; 

dl.Seucan Eduard – D-LE VICEPRIMAR!curatenia generala in toata comuna in ce 

consta?viceprimaul raspunde – Edisor !te duci acuma in fata primariei si faci poza;eii !asa 
va arata toata comuna;am vazut ca in fata primariei s-a sapat la canalizare;s-a rezolvat 

ceva? Primarul raspunde =NU;ca sa se poata rezolva trebuie sa se faca lucrari mai ample; 

dl.Ghilea Sorin – am 4 probleme de pus in discutie; 

1)evaluarea terenului de la dna.Radu- s-a rezolvat?s-a predat? Inca nu raspunde primarul; 

2)Loganul Primariei= s-a rezolvat cu el ?da umbla vicele cu el; 
3)O chestiune juridica= Siber Josef –hai sa ne miscam sa vedem ce trebuie sa facem ca sa 

se poata vinde;sa se faca proiect de hotarare pentru vanzare ,daca omul are pe teren 

cladirele respective in proprietate; 

4)O cladire pentru un cabinet medical in satele comunei;medicii obiecteaza ca nu au spatii 

adecvate in care sa desfasoare activitatea medicala; 



dl.Pop Georgel-Vladut = la noi pe ulita un bec ,ca s-a ars;un alt bec pe ulita din Ciomarla 

langa Nita;un tub spart la intrare la noi pe ulita;propun sa mutam sedintele de consiliu la 

Primarie;la sedinta anterioara am solicitat un raport cu activitatea viceprimarului,dar nu 

am primit;viceprimarul –raspunde ca a prezentat informarea de la inceputul punctului 

diverse cu privire la modul de solutionare a problemelor din luna iulie 2021;da trebuie si in 
scris atunci se face;primarul intervine si spune ca si consilerii locali sa prezinte fiecare un 

raport de activitate ; 

Se prezinta in fata consiliului local urmatoarele cereri adresate de cetateni; 

a)cererea nr.1598/15.07.2021 a numitului STOICA ILIE domiciliat in SII nr.22,comuna 

Valea Vinului,judetul Satu Mare prin care solicita aprobarea unui loc de casa din 
proprietatea Primariei;rezolutia data de consilierii locali=Comuna nu are in proprietate 

terenuri in localitatea SII; 

b) cererea nr.1599/15.07.2021 a numitului STOICA LIVIU-CRISTIAN,domiciliat in SII 

nr.22,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare prin care solicita aprobarea unui loc de casa 

din proprietatea Primariei;rezolutia data de consilierii locali=Comuna nu are in proprietate 

terenuri in localitatea SII; 
c) cererea nr.1600/15.07.2021 a numitului STOICA FLORIN-GHEORGHE,domiciliat in SII 

nr.22,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare prin care solicita aprobarea unui loc de casa 

din proprietatea Primariei;rezolutia data de consilierii locali=Comuna nu are in proprietate 

terenuri in localitatea SII. 

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 30 IULIE 2021.     

    
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  
 POP GEORGEL VLADUT               OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

  

  

 


