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CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 26 iulie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea 
Vinului.          
 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.42 din 
data de 15 iulie 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.   

 Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :      
 La sedinta participa urmatoarele persoane:Dl.Deputat USR PANAIT RADU si dna.CRET Ioana 
din partea USR ,              
 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.Seucan Eduard Iulius 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.    
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
2.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept,prin demisie a mandatului  de consilier 
local al domnului Ghilea Gheorghe Sorin si declararea ca vacant a locului acestuia.  
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 
3.Diverse. 

 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi .              
 

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei.Proiectul de hotarare si referatul de 

aprobare sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea Radu.Raportul compartimentului de resort 

este prezentat de doamna Pop Maricica inspector in cadrul compartimentului financiar contabil.Avizul 

comisiei de specialitate este prezentat de catre dl.Fernea Marius.  

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

   Hotararea nr.20//2022 privind rectificarea bugetului comunei  se aproba cu 11 voturi 
pentru din 11. 
        
Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept,prin demisie a mandatului  de 
consilier local al domnului Ghilea Gheorghe Sorin si declararea ca vacant a locului acestuia. 



  Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept,prin demisie a mandatului  de 
consilier local al domnului Ghilea Gheorghe Sorin si declararea ca vacant a locului acestuia si 
referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt prezentate de primarul comunei;raportul 

compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul general delegat al 
comunei.          
 Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pe marginea materialelor 
prezentate anterior. 
 dl.Negrea Gavril –viceprimarul comunei adreseaza d-lui consilier demisionar Ghilea Gheorghe 
urmatoarele intrebari : 
-Demisia din functia de consilier inseamna si demisia din partid ? si a doua intrebare; 
-Daca dl.deputat Panait Radu aici prezent are vreo implicare in aceasta demisie? 
Raspunsul d-lui Ghilea la cele doua intrebari este categoric Nu si in continuare sustine ca demisia 
are la baza motive strict personale;   
 Presedintele de sedinta acorda cuvantul d-lui deputat USR Panait Radu care prezinta in fata 
consiliului local o stire foarte buna pentru comunitatea locala aceea de alocare a sumei de 45.000 de 
euro Cabinetului medical Dr,.Borlan Floare din Valea Vinului pentru achizitionare de echipament 
medical; precizeaza ca s-a oferit sprijinul pentru multi medici din judetul SATU MARE,iar cei care au 
depus cerere si au accesat masurile de sprijin au avut numai de castigat;avem posibilitatea sa facem 
ceva pentru comunitatea noastra si trebuie sa facem;programul PNRR este un lucru benefic;va rog sa 
accesati site-ul monitor.pnrr.eu ,unde veti gasi tot ce este legat de PNRR;va adresez rugamintea de a fi 
mai flexibili pentru problemele comunitatii si sa folositi un pic din timpul dvs.liber pentru comunitatea 
locala. 
  In continuare dl.CRISTEA RADU –primarul comunei ia cuvantul si spune ca ar fi bine sa 
verificam care sunt echipamentele pentru care se ofera suma de 45.000 euro pentru ca si noi (comuna 
Valea Vinului) avem un proiect in derulare pentru reabilitarea dispensarului medical uman si sa nu se 
achizitioneze acelasi echipament de doua ori. 

  Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 
    Hotararea nr.21//2022 privind constatarea incetarii de drept,prin demisie a mandatului  
de consilier local al domnului Ghilea Gheorghe Sorin si declararea ca vacant a locului acestuia 
se aproba cu 10 voturi pentru din 11 si 1 vot abtinere Ghilea Gheorghe-Sorin. 
   
Punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Diverse. 
dl.Negrea Gavril = multumeste domnului consilier Ghilea pentru activitatea depusa si pentru 
sprijinul acordat; 
dl.Fernea Marius = intreaba daca se pot achizitiona doua porti la terenul de fotbal care s-a 
amenajat in Rosiori?continua cu remarca „strazile din comuna care s-au astfaltat au devenit piste 
pentru raliu”; 
dl.POP Romel = cand ne apucam de amenajarea Arenei de fotbal din Valea Vinului ca sa aiba si 
copii un teren de fotbal;doamna directoare Adriana –cand se repara gardul de la gradinita? Cand 
a incepe scoala ?  puneti-l pe Niculita la lucru sa ia jos cetarnile de la scoala veche ca arata tare 
urat; 
dl.POP Georgel = care e situatia cu lemnele de foc ?asteptam avizul de la mediu raspunde 
primarul;viceprimarul spune ca ordinea in care se vor da lemne la populatia este continuarea din 
listele de cereri de la cei care nu au luat pana acuma; 
=se fac acte pentru seceta ?este persoana din primarie care se ocupa de acte?da raspunde 
primarul ;persoana desemnata este de la registrul agricol dl.Pomian Vasile;d-le primar a-ti vazut 
intrebarile de pe site/facebook ;cine raspunde la ele?ar trebui sa fie o persoana din primarie care 
sa dea raspunsurile ; 
dl.Primar = prezinta in fata consiliului local informare cu privire la proiectul de apa si canalizare; 
dna.Petcas Adriana =tin sa-i multumesc d-lui consilier Ghilea pentru activitatea si sprijinul 
acordat in timpul ,mandatului;d-le primar !cum sa facem reparatii si zugraveli la Scoala si 

Gradinita;spuneti-mi cu cine a-ti colaborat pana acuma sa i-au legatura cu ei; 

dl.Ghilea Gheorghe =cele doua proiecte de apa si drum nu sunt corelate ;exista situatii in care 
caminele sunt mai sus decat drumul; 
dl.Seucan Eduard = multumesc d-lui Ghilea Sorin pentru activitatea din cei 2 ani de mandat; 
dl.Primar = referitor la proiectul Anghel Saligny astazi numeni nu mai are curajul sa se angajeze 
la lucrari de construire din proiecte,intrucat la materialele de constructii si la materiile prime 
preturile se modifica repede si continuu.  
     Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise lucrarile 
sedintei ordinare din data de 26 iulie 2022.       
  
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL DELEGAT   
  SEUCAN EDUARD IULIUS          OROS ALEXANDRU   


