
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

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

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.62 

din data de 14 octombrie 2021.         
 Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :    

 La sedinta ordinara  sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu,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 : Budai Ioan Cristian-absent motivat este 
plecat in statiune;           

 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.BRAN Vasile Radu 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 aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”.    

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui apartament din blocul de locuinte 
situat in centrul civic al comunei Valea Vinului.      

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;    

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

rezultat din partida de igiena 6998 IG. 

    Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
5.Proiect de hotare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei.     

  Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;      

6.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de 

impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea 

Vinului.           
  Raportor:Fernea Marius Roger – consilier local; 

7.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.Bran Vasile Radu.  

  Primarul comunei prezinta in fata consilierilor locali oferta pentru achizitionarea 

unui Tractor nou marca Belarus cu echipamentele necesare ,motivatia pentru achizitionarea 

acestui utilaj este aceea ca vechiul tractor este vechi de 15 ani si oricand poate sa ne lase si 

atunci nu mai putem sa ne desfasuram activitatea asa cum trebuie. 

   Domnul consilier Ghilea intervine – pe mine ma surprinde ideea cu achizitionarea 

acestui tractor ;sincer eu preferam sa facem o achizitie de genul acesta pe fonduri europene; 

dar acuma asta este;         

 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//2021 privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 se 

aproba cu 10 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si devizului general al 

obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius si Rosiori si DC 92 

Valea Vinului -Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”.   

 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.32//2021 privind aprobarea cererii de finantare si devizului 

general al obiectivului de investitii “Modernizare strazi de interes local in Marius 
si Rosiori si DC 92 Valea Vinului -Sai,comuna 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 inchirierii unui apartament din blocul de 

locuinte situat in centrul civic al comunei Valea Vinului.  
 Proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii unui apartament din blocul de 

locuinte situat in centrul civic al 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 Ghilea Sorin;raportul 

compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul general al  

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

hotarare. 

    Hotararea nr.33//2021 privind aprobarea inchirierii unui apartament din 

blocul de locuinte situat in centrul civic al comunei Valea Vinului se aproba cu 10 

voturi pentru din 11. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi.     



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

lemnos rezultat din partida de igiena 6998 IG.   

 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.34//2021 privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a 

materialului lemnos rezultat din partida de igiena 6998 IG se aproba cu 10 voturi 
pentru din 11. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al 

comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei.   

 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 Negrea Gavril;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.35//2021 privind aprobarea introducerii  in patrimoniul 

public al comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei se 

aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor 
de impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea 

Vinului.    

 Proiectul de hotarare privind pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei 

Valea Vinului si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de dl.consilier 
Fernea Marius .Avizul comisiei permanente a consiliului local  este prezentat de dl.consilier 

Pop Calin;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.36//2021 privind pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din 

intravilanul comunei Valea Vinului se aproba cu 10 voturi pentru din 11. 

 

 

 
7. Diverse. 

dl.Ghilea Sorin –site-ul primariei trebuie pus pe site hotararile de consiliu procesele verbale 

de sedinte;registre lectronice pentru HCL –uri si Avize si alte documente;sa se reia 

procedura de emitere catre comisii de specialitate a notelor de repartizare a proiectelor de 

hotarare ;sa urgentam procedeul de solutionare a cererii de vanzare a terenului de la SII 

depusa de SIEBER JOSZEF ;cele doua tronsoane de drumuri;? 
Dna.Petcas Adriana – Scoala veche –ce ar trebui sa facem cu scaunele si bancutele adica 

cu partea de lemnarie si feronerie ?primarul raspunde – ar trebui sa se faca o inventariere a 

obiectelor scaune si bancute,si scoase din inventar si pe urma se folosesc ca lemn de foc si 

ca fier vechi;terenul de sport trebuie inchis ;acuma este pandemie; 

dl.Seucan Eduard – care este treaba cu terenul de la dna. Radu?primarul raspunde ca nu 
s-a mai primit alte raspunsuri la oferta care s-a facut pentru cumparare la pretul de 10.000 

de euro; 



dl.Pop Georgel-Vladut –am lansat pe whatsapp un model de stema ;nu stiu daca au vazut 

toti;m-am gandit ca pentru fiecare sat trebuie un simbol; 

dl.Pop Romel – gardul de la caminul cultural Valea Vinului;il continuam ?da raspunde 

primarul ;la Primarie cand se face regula ?nu sunt de acord cu cainii care se plimba in fata 

blocului din centrul satului; 
dl.Fernea Marius –problema cu copii care duc cornurile de la scoala la cealalta scoala;s-a 

rezolvat raspunde dna.Petcas Adriana care este si director al scolii gimnaziale Valea Vinului; 

dl.Pop Calin –cum se dau lemnele de la comunala?nu sunt de acord cu metoda actuala 

;oamenii se plang ca se duc in padure si vin fara lemne pentru ca domnul Stelu 

(viceprimarul ) nu le da aprobare la padurari sa dea lemne,numai pe baza de 
programare;adica sa vina omul din oras si sa mearga la dl.Stelu sambata ; 

dl.Bran Vasile Radu –cand o decopertat Andrei in curtea de la CAP Rosiori a dus molozul 

pe fostul drum al podului si acuma toate sunt gramada ;ar fi bine daca s-ar nivela acuma 

pana ii vreme buna si nu vin ploile;   

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 26 octombrie 2021.    
     
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  

  BRAN VASILE RADU              OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

  

 


