
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 16 decembrie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.74 

din data de 9 decembrie 2022.         
 Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :    

 La sedinta ordinara  sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu, Budai Ioan 
Cristian,Chilintan Nicolae-Dumitru,Fernea Marius Roger ,Morar Ionel,Negrea Gavril Stelian, 

Petcas Adriana Monica, ,Pop Calin, , Pop Romel Ciprian,.       

 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri : Pop Georgel Vladut  si SEUCAN Eduard-

Iulius;               
 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 9 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 9 voturi pentru.  

            

      PROIECT AL ORDINII DE ZI:  

 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023. 

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                          

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Valea Vinului.  

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                         

3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru actualizarea 
inventarului suprafetelor de pasune care fac parte din domeniul privat al comunei Valea 

Vinului,judetul Satu Mare,potrivit anexelor 1-7,respectiv insusirea in domeniul privat al 

comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute in anexa nr.8 pentru prima inscriere in cartea 

funciara.          

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                            
 4.Diverse. 

 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .    
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.  
 Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023 si 
referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul 

comisiei permanente de pe langa consiliul local este prezentat de catre dl.Negrea Gavril 

Stelian;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de 

secretarul general al 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.40//2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 
2023 se aproba cu 9 voturi pentru din 9.   

       

Punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei.  

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei si referatul de aprobare la 
proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei;avizul comisiei permanente de pe 

langa consiliul local este prezentat de catre dl.Morar Ionel;raportul compartimentului de 

resort din cadrul primariei este prezentat de dna.Pop Maricica inspector contabilitate si 

achizitii publice.          

 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.41//2022 privind rectificarea bugetului comunei se aproba cu 9 

voturi pentru din 9.   

 Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru actualizarea 

inventarului suprafetelor de pasune care fac parte din domeniul privat al comunei Valea 

Vinului,judetul Satu Mare,potrivit anexelor 1-7,respectiv insusirea in domeniul privat al 

comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute in anexa nr.8 pentru prima inscriere in cartea 

funciara.             

 Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru 

actualizarea inventarului suprafetelor de pasune care fac parte din domeniul privat al 

comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,potrivit anexelor 1-7,respectiv insusirea in 

domeniul privat al comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute in anexa nr.8 pentru prima 

inscriere in cartea funciara si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate 

de primarul comunei;avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local este prezentat 

de catre dl.Pop Calin;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este 

prezentat de secretarul general al 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.42//2022,privind aprobarea documentatiilor cadastrale pentru 

actualizarea inventarului suprafetelor de pasune care fac parte din domeniul privat al 

comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare,potrivit anexelor 1-7,respectiv insusirea in 

domeniul privat al comunei Valea Vinului a imobilelor prevazute in anexa nr.8 pentru 

prima inscriere in cartea funciara se aproba cu 9 voturi pentru din 9.   

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi.Diverse. 

= Primarul comunei face o informare cu privire la stadiul de executie a proiectelor de 

alimentare cu apa si canalizare de catre Apaserv Satu Mare; 

dl.CHILINTAN Nicolae= targul de animale din Valea Vinului nu e autorizat;singurul 
targ din judet autorizat este targul din Beltiug;primarul intrvine si spune ca „a fost 

„targul din Beltiug ;ar trebui sa facem o parcare de –TIR-uri la targ cu WC-uri;ar trebui 

sa se faca trotuar pe drumul jufdetean DJ 193 de la Scoala GIMNAZIALA Valea Vinului 

pana la dispensarul uman pentru ca intre carosabil si santuri este foarte stramt; 



dna.Petcas Adriana=gradinita Valea Vinului –parintii au pus petitii pentru program 

prelungit;ISU cere ca usa sa se deschida in afara;sa se faca rampa (panta) de accesla 

intrare;usa de evacuare de la izolator;gardul de la gradinita ;eu (directoarea Petcas 

Adriana)am adus de acasa tractorul si am taiat lemnele de la scoalaca sa avem lemne 

de foc in lemnarie;curtea scolii vechi cum sa facem sa evacuam apa care se strange 
cand ploua ca sa nu intre in curte; 

dl.POP Romel=d-le viceprimar  -am inteles ca au venit din nou pachetele sociale ;care 

este problema cu impartirea;Primarul explica –s-au distribuit pana acum 61 de pachete 

si au mai ramas 20;trebuie sa gasim 20 de persoane cu probleme(adica cu venituri 

foarte mici sau deloc) la care sa le dam;consilierul Pop reia cuvantul= parcarea 
autobuzului,strafului,duba langa casa lui CIOTLAUS CRISTIAN,toate utilajele amintite 

sunt parcate pe acostament si pe carosabil astfel incat ramane spatiu putin pentru 

partea carosabila si este si curba destul de stransa;la fel si la HEPCAL IOAN de la nr.17 

este o rachita care impiedica vizibilitatea si care ar trebui sa o taie ca este in curba 

stransa cu vizibilitate redusa; 

dl.BUDAI Ioan = d-le viceprimar !a basculat cineva pe drumul de le statie saci cu 
adezivi;nu aveti idee cine a facut asta?  

dl.MORAR IONEL= iluminatul public –becurile se aprind tarziu si se sting devreme; 

dl.POP Calin = ar trebui taiati salcamii de la gara de langa drum nu este  nici un pic de 

vizibilitate; 

dl.NEGREA GAVRIL=daca aveti informatii pentru o masina de deszapezire sa ne 
spuneti; 

dl.CHILINTAN NICOLAE=lemnele de foc –asta e o problema;trebuie exploatat doar cu 

Oolul silvic sau se poate si cu firma privata ?Primarul spune ca se poate si cu o firma 

privata ; 

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 16 decembrie 2022.    
     

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL UAT    
  NEGREA GAVRIL STELIAN         OROS ALEXANDRU   

 

 

 

 

 


