ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 24 martie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local
Valea Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.29
din data de 17 martie 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,.
Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :-SEUCAN Eduard – concediu odihna.
La sedinta participa urmatoarele persoane: cetateni care au in chirie suprafete de
pasune pe trupul de pasune Raduri Valea Vinului si Raduri Marius,
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.POP Calin 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 10 voturi pentru.
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei de pasune inchiriata asociatilor
crescatorilor de animale si persoanelor fizice.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind insusirea suprafetei din masuratori conform documentatiei
cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor situate in comuna Valea
Vinului.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare,devizului general si indicatorii
tehnico-economici al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze naturale
in comuna Valea Vinului ,judetul Satu Mare”.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
4.Diverse.

Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind diminuarea suprafetei de pasune inchiriata asociatilor
crescatorilor de animale si persoanelor fizice.Proiectul de hotarare si referatul de aprobare

sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea Radu . Raportul compartimentului de resort
este prezentat de secretarul comunei.Avizul comisiei de specialitate este prezentat de catre
dl.Ghilea Gheorghe-Sorin.
Primarul comunei expune situatia pasunilor inchiriate in corelare cu efectivele de
animale detinute de cetateni conform adeverintelor eliberate de medicul veterinar pentru
fiecare asociatie in parte si pentru fiecare detinator de animale persoana fizica din RNE.
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.9//2022 privind diminuarea suprafetei de pasune inchiriata
asociatilor crescatorilor de animale si persoanelor fizice se aproba cu 10 voturi pentru
din 11.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind insusirea suprafetei din masuratori conform
documentatiei cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor situate in
comuna Valea Vinului.
Proiectul de hotarare privind insusirea suprafetei din masuratori conform documentatiei
cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor situate in comuna 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 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.10//2022 privind insusirea suprafetei din masuratori conform
documentatiei cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor situate in
comuna Valea Vinului se aproba cu 10 voturi pentru din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare,devizului general si
indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze
naturale in comuna Valea Vinului ,judetul Satu Mare”.
Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare,devizului general si
indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie gaze
naturale in comuna Valea Vinului ,judetul Satu Mare” 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.11//2022 privind aprobarea cererii de finantare,devizului general
si indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investitii “Infiintare sistem de
distributie gaze naturale in comuna Valea Vinului ,judetul Satu Mare”se aproba cu 10
voturi pentru din 11.
4. Diverse.
a)cererea nr.769/17.03.2022 depusa de doamna LUP Maria,domiciliata in SII nr.290,prin
care solicita consiliului sa ia masurile care se impun fata de cetateanul LUPSE Ioan din
localitatea SII nr.259,proprietar de ovine care desi are in concesiune suprafata de 55 ha
pasune pe trupul de pasune RODINA SII nu pasuneaza cu oile pe terenul concesionat si
anul trecut i-a produs paguba pe 3 ha de porumb,si ii pasuneaza si alte terenuri si nu a
despagubit-o;de asemenea cere consiliul local sa verifice daca si-a indeplinit obligatiile

contractuale;mentioneaza ca are informatii ca numitul LUPSE Ioan a subinchiriat pasunea
concesionata la un cetatean de pe Rodina;rezolutia data de consiliul local= se va face o
verificare a celor sesizate de dna. LUP Maria;
b)cererea nr.526/28.02.2022,depusa de dna.MATE Maria din SII nr.188,care cere consiliului
local aprobarea pentru reinoirea contractului de inchiriere a spatiului din casa de la nr.188
din SII,intrucat la sfarsitul lunii martie expira valabilitatea actului de identitate si nu are un
alt loc de domiciliu in lipsa acestuia;dl.consilier de SII- POP Calin se adreseaza consiliului
local si spune ca a fost la fata locului si camera pe care o avea in chirie dna. MATE arata
jalnic;are gauri in pereti sunt sobolani si nu poate fi locuita doar numai daca se pune la
punct prin reparatii;si viceprimarul comunei dl.NEGREA sustine afirmatiile facute de dl.POP
Calin si are si poze facute la fata locului care adeveresc cele spuse;totusi dl.consilier Fernea
Marius este de parare ca trebuie fact ceva ca sa poata fi ajutata dna. MATE mai ales ca in
cerere a mentionat ca este bolnava si trebuie sa mearga la operatie ;rezolutia data de
consiliul local este = se vor face verificari si se vor lua masuri pentru solutionarea
situatiei,intrucat camera respectiva este ceruta de catre un alt cetatean care
locuieste in alte doua camere din aceeasi casa si care are o familie numeroasa cu 5
membrii din care 3 copii,care spune ca daca i se aproba chiria lui se angajeaza sa
puna la punct camera respectiva;
dl.GHILEA Sorin = supune atentiei doua probleme;
1)sunt sesizari(semnale) de la cetateni ca echipa de muncitori de la Primarie nu prea lucreaza
si nu respecta programul de lucru ;pleaca mai repede de la locul de munca;
2)site-ul Primariei : trebuie incarcate toate documentele adoptate de consiliul local pe site sa
fie la zi;hotararile de consiliu,procesele verbale de sedinta;
Dna.PETCAS Adriana= ce se intampla cu calculatoarele si laptopurile de la scoala?s-a dat
comanda pentru achizitia lor?in luna februarie prin hotararea de aprobare a bugetului s-au
alocat 20.000 de lei pentru calculatoare si laptopuri;gardul de la gradinita din Valea Vinului
cand se va incepe reparatia ?am primit promisiunea ca se va incepe cat de repede;
dl.POP Romel –banii de la bugetul local ii investim in cladiri pe care nu le folosim ;Scoala
Marius si Scoala SII;trebuie data o utilitate pentru aceste caldiri pentru comunitatea locala
din cele doua sate;
dl.BRAN Vasile-Radu= anul trecut am solicitat buldo de la Primarie pentru drumul de
langa RUS Virgil din Rosiori;s-a dus piatra si acuma trebuie nivelata ca altfel nu o sa se
poata trece pe drum nici un utilaj ca sa ajunga in lunca Somesului;
dl.BUDAI Ioan= d-le viceprimar cand mai lucrati cu grederul sa-l trimiteti si pe drumul
Statiei de curent de la Rosiori;
dl.POP Calin= a trecut un an si nu ati trimis utliajele in SII;drumul de la Tegliste;tubul pe
drumul vechi al Lipaului ;
dl.Ghilea Sorin=in duminica in care ne-am intalnit sa mergem pe pasune cand am ajuns in
dreptul garajului am vazut tocatorul care inca nu a fost folosit ;hai sa lucram prima data pe
santul de la drumul judetean pe partea dreapta la intrare dinspre LIPAU langa cimitir;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 24 martie 2022.
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