ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 11 februarie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului
local Valea Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.18
din data de 1 februarie 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.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 11 voturi pentru.
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei pe anul 2022.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2022.
Raportor: Negrea Gavril Stelian – viceprimarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate de
generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele
40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile automate de
generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of
hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102,acronim SILVER
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
4.Diverse.

Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului comunei pe anul 2022.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.4//2022 privind aprobarea bugetului comunei pe anul 2022 se
aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
pentru repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2022.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 viceprimarul comunei
dl.Negrea Gavril.Avizul comisiei permanente a consiliului local este prezentat de dl.consilier
Fernea Marius;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.5//2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pentru repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2022 se aproba
cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate
de generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și
cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile
automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the
negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102,acronim SILVER.
Proiectul de hotarare privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor automate
de generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și
cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Stațiile
automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the
negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102,acronim 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.
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare.
Hotararea nr.6//2022 privind aprobarea amplasării și funcționării Stațiilor
automate de generatoare terestre și a încheierii Acordului de asociere între UAT
Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se
vor amplasa Stațiile automate de generatoare terestre (SAGT) realizate în cadrul
proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU102,acronim SILVER se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
4. Diverse.
=cererea 340/07.02.2022 depusa de doamna KURLENDER Tatiana domiciliata in Rosiori
nr.247,prin care solicita casa in chirie;in urma discutiilor consilierii locali decid sa faca
deplasarrea in Rosiori la Scoala veche ca sa vada conditiile existente si daca se poate face
ceva pentru a se da in chirie;
dl.Primar=prezinta adresa nr.974/09.02.2022,inregistrata la Primaria Valea Vinului sub
nr.376/10.02.2022 a Inspectoratului scolar judetean Satu Mare,care solicita desemnarea prin
HCL pana la data de 07.03.2022,a unui reprezentant si un membru supleant din randul

consilierilor locali care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unitatilor de invatamantul
preuniversitar de stat.
=dl.Pop Calin – o problema cu dl.KOZMA Adrian din SII nr.188;locuieste intr-o casa cu
chierie de la stat;dar in aceeasi casa exista o camera care este data in chirie altei persoane
dna.MATE Maria care in fapt nu locuieste in camera respectiva si locuieste tot in SII dar la
alta casa;intrucat dna.Mate nu locuieste efectiv in camera respectiva acolo este mizerie mare
si ar trebui luate masuri pentru remedierea situatiei si eventual reziliera contractului de
inchiriere;dl.KOZMA Adrian ar vrea sa i se dea camera aceea lui pentru ca are familie mare
cu 3 copii si ar face curatenie si reparatii;cum stam cu intabularea cimitirului de la
SII?nicicum –raspunde primarul;cum stam cu tubul de la drumul de pe calea ferata
?trebuie schimbat pentru ca isi duce utilajele si nu o sa mai avem cum sa facem;ce facem
cu parcarea de la Biserica?acolo trebuie pus un tub ca sa se poata intra din drum langa
biserica si capela;ar trebui mutarea gardului de la scoala mai inauntru curtii scolii ca sa
avem un spatiu mai mare la biserica;revin cu drumul de la TEGLISTE;trebuie facut ceva cu
el;
=dl.Fernea Marius –eu atata vreau sa spun : va multumesc d-le Primar pentru sprijinul
acordat pentru Statii;
=dl.Bran Vasile –sa se aiba in vedere curatenia de pe drumul agricol care duce la Somes si
trece pe langa targul de animale;s-a facut mizerie cand a fost ziua targului si au fost
persoane care au stat pe drum;
=dl.Budai Ioan- d-le viceprimar revin cu problema santului care merge de la Moara –trece
peste ograzi pe la Marioara lui UFTER si ajunge pe langa Pop Liviu la vale;se infumda si
sunt inundatii;copii care merg la scoala nu pot trece si ii duc parintiii in brate sau trebuie
sa ocoleasca pe sub cimitir deci sa fac un drum mult mai lung pana la scoala;cand o sa
intre in munca noul angajat?
=dl.Pop Romel – o persoana care acum se uita la sedinta pe facebook pentru ca asa mi-a
zis m-a pus sa intreb care este programul de lucru de la Primarie?a fost intr-o zi la asistenta
sociala si nu a gasit pe nimeni;cine o inlocuieste a intrebat;sa se afiseze programul de
lucru;d-le viceprimar dvs.sunteti in masura sa raspundeti; intervine primarul si spune ca
programul de lucru este de la ora 8 la ora 16 de luni pana vineri;tubul de la Crucea o doua
de la Marius (drumul cel taiat) trebuie facut ceva pentru ca oamenii nu pot trece la
terenurile pe care le au dincolo de vale;
=dl.Seucan Eduard-daca s-au facut ceva pasi pentru ghiseul.ro?ceva s-a facut dar nu stiu
exact ce raspunde primarul;
=dl.Pop Vladut –s-au premiat cativa elevi de catre Biserica;nu s-ar putea implica si
Primaria?
=dl.Ghilea –am 4 puncte si anume:
1)sunt interesat sa fac parte din comisia de evaluare proba de interviu pentru functia de
director/director adjunct la Scoala;
2)problema solicitarii vanzarii terenului de la SAI pentru cel care are constructiile pe
teren;ar fi bine sa ne mobilizam daca omul vrea sa cumpere;
3)ocuparea domeniului public-consateanul nostru ADAM si-a mai adus un container ;foarte
bine insa daca e pe domeniul public atunci sa luam masuri;primarul raspunde ca este pe
terenul lui PETRIC si are toate avizele necesare;
4)ar trebui reluate demersurile pentru achizitia terenului din centrul civic al comunei ;
=dl.Primar-prezinta consiliului local adresa primita de la garda de mediu cu masurile care
s-au luat in problema cu vacile firmei MACRON SRL VALEA VINULUI(Chilintan) ;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 11 februarie 2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NEGREA GAVRIL

SECRETAR GENERAL COMUNA
OROS ALEXANDRU

