
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 26 octombrie 2022,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.63 

din data de 21 octombrie 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 Georgel Vladut, Pop Romel Ciprian, SEUCAN Eduard.
 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.Fernea Marius Roger 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 aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare strazi de interes local in localitatea Marius si Rosiori si DC 

92 Valea Vinului-Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”,aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                              

3.Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiilor tehnice cadastrale pentru 

intabularea imobilului Camin cultural Rosiori si a terenului aferent in suprafata de 2125 

mp, situat in intravilanul localitatii  Rosiori , comuna Valea Vinului in domeniul public al 

comunei.          

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                                                     

4.Diverse. 

 

Punctul 1 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.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. 

  Primarul propune consilierilor locali sa achizitionam un utilaj de deszapezire si 

pentru care sa alocam 60.000 de lei ;motivul pentru care vrem sa achizitionam utilajul este 

de a folosi mai putina sare pe strazile din comuna si mai mult nisip. 
 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.33//2022 privind rectificarea bugetului comunei se aproba cu 11 

voturi pentru din 11.   

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi.    

       Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii,a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi de interes local in localitatea Marius 

si Rosiori si DC 92 Valea Vinului-Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”,aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului.          

 Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii,a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi de interes local in localitatea Marius 

si Rosiori si DC 92 Valea Vinului-Sai,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare”,aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 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.34//2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor 

de interventii,a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi de interes local in 

localitatea Marius si Rosiori si DC 92 Valea Vinului-Sai,comuna Valea Vinului,judetul 

Satu Mare”,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

  

Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

 

   Proiectul de hotarare privind intocmirea documentatiilor tehnice cadastrale 
pentru intabularea imobilului Camin cultural Rosiori si a terenului aferent in suprafata 

de 2125 mp, situat in intravilanul localitatii  Rosiori , comuna Valea Vinului in 

domeniul public al comunei.      

  Proiectul de hotarare privind intocmirea documentatiilor tehnice cadastrale pentru 

intabularea imobilului Camin cultural Rosiori si a terenului aferent in suprafata de 2125 

mp, situat in intravilanul localitatii  Rosiori , comuna Valea Vinului in domeniul public al 
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.Fernea Marius;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.35//2022 privind intocmirea documentatiilor tehnice 
cadastrale pentru intabularea imobilului Camin cultural Rosiori si a terenului 

aferent in suprafata de 2125 mp, situat in intravilanul localitatii  Rosiori , 

comuna Valea Vinului in domeniul public al comunei se aproba cu 11 voturi 

pentru din 11. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi. Diverse. 

a)cererea nr.3097/26.10.2022 depusa de dl.FANEA SERGIU din localitatea Valea 

Vinului,nr.313,prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere 

nr.1433/05.05.2022 a pasunii in suprafata de 32 ha situat in trupul de pasune 

„Raduri”;consiliul local aproba cererea si propune elaborarea unui proiect de hotarare 

pentru rezilierea contractului; 
b)adresa nr.481430/06.10.2022 a Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare 

inregistrat la Comuna Valea Vinului sub nr.2886/07.10.2022 prin care informeaza 

consiliul local referitor la atributia consiliului local de gestionare a cainilor fara stapan 

statuata de OUG nr.155/2001 prin infiintarea serviciilor specializate pentru gestionarea 

cainilor fara stapan;rezolutia data de consiliul local =se va analiza; 

c)cererea nr.3034/20.10.2022 a d-lui BODO FERENC-CSABA din localitatea SII,nr.195 
care solicita sa i se aprobe suprafata de teren de 2.000 mp situat langa statia de apa 

din SII,fara a preciza modul de atribuire a terenului;rezolutia data de consiliul local=se 

va analiza si se va lua o hotarare ulterioara; 

In continuare se ia cuvantul de catre consilierii locali: 

dl.CHILINTAN Nicolae= a) targul de animale-va propun sa nu mai fie lasate 
persoane/cetateni care vin la targ cu o zi inainte de ziua targului,intrucat se produc 

furturi de pe terenurile cultivate ,distrugeri de culturi,si alte fenomene antisociale;  

b)iluminatul public=nu s-ar putea face un proiect prin care sa se monteze panouri 

solare pe fiecare stalp de curent pentru economisirea de energie electrica in contextul 

actual al cresterilor de preturi la energia electrica;dl.primar raspunde ca sunt costuri 

foarte mari ca sa se permita aceasta lucrare;proprietarii stalpilor cer preturi enorme ; 
c)licitatia cu farmacia s-a incheiat ?da raspunde primarul ;a castigat firma IARI FARM 

SRL; 

d)acoperisul de la gradinita? Este gata raspunde primarul ; 

e)la Rosiori nu ajung banii pentru astfaltare;nu s-ar putea duce piatra concasata ? 

dl.POP Georgel-Vladut=problema lemnelor de foc ;cate cereri s-au onorat?cam jumate 
din cereri raspunde viceprimarul; 

dl.SEUCAN Eduard –cum stam cu colectarea selectiva?  

Dl.POP Romel = la Crucea Ciomarlii montam camere de luat vederi? Inca nu am pe ce 

sa le pun raspunde primarul ; 

dl.BUDAI Ioan = d-le viceprimar !ar trebui duse gunoaiele de la cimitir ca duminca sunt 

iluminatiile;o sa vorbesc cu salubristul raspunde viceprimarul; 
dl.POP Calin = cimitirul de la SII;ar trebui sa gasim o solutie ca sa treaca in 

proprietatea parohiei/bisericii;terenul de la Avanti impex ! intreaba proprietarul 

cladirilor care este situatia?raspunde secretarul comunei –trebuie sa se faca o evaluare 
de catre un evaluator autorizat care se va insusi de catre consiliul local prin hotarare de 
consiliu si pe urma to prin hotarare sa se decida vanzarea terenului catre detinatorul 
cladirilor; 
terenul de la Scoala !eu nu-l mai cosesec ; 

dl.FERNEA Marius= un antrenor de fotbal din Baia Mare doreste sa informam parintii 

de la nivelul comunei despre posibilitatea copiilor de a se antrena la nivel local si cei 

care vor sa-si dea copii la fotbal pentru antrenamente;problema cu terenurile 

neintretinute in mare parte s-a rezolvat ;mai este un teren la Rosiori nr.12 care este 
proprietatea unui cetatean din Baia Mare ;si nu mai vine prin Rosiori;consilirii de 

Rosiori raspund ca acuma terenul este proprietate lui Adam cu magazinul din Rosiori; 

 



 

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

lucrarile sedintei ordinare din data de 26 octombrie 2022.    

     

 
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR GENERAL UAT    

  FERNEA MARIUS ROGER        OROS ALEXANDRU   

 

 

 


