
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 
             

    H O T A R A R E A   Nr. 3//2021     

        ===========================================         

privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului 

pentru perioada 2021-2027 
            

   

 

 Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare, 

Avand in vedere : 

-proiectul de hotarare privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a 
comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027; 

-referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr. 274/18.02.2021; 

-raportul comisiei permanente a consiliului local Valea Vinului nr. 275/18.02.2021;  

-raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Vinului nr. 

276/18.02.2021; 
 
Tinand cont de prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
 art.43 alin.(1).alin.(3) lit.,,b” din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit,,b”, alin (4) lit,,e”, art 139 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 

 
      H O T A R A S T E : 
 

 

  Art.1. Se aprobă elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei 

Valea Vinului pentru perioada 2021-2027,cu o firmă specializată în acest domeniu. 

  Art.2. Procedura de atribuire a contractului de prestări servicii pentru 
elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Vinului pentru 

perioada 2021-2027 este achiziția directă. 

     Art.3. Contractul de prestări servicii se va încheia cu operatorul economic a 

cărei ofertă va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

  Art.4. Se împuternicește Primarul comunei Valea Vinului, domnul Cristea Radu, 

să semneze în numele și pentru Comuna Valea Vinului contractul pentru 
elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Vinului pentru 

perioada 2021-2027. 

  Art.5. Cheltuielile necesare pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 

durabilă a Comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 se vor suporta din 

bugetul local al comunei Valea Vinului. 
  Art.6. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

  Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul 

secretarului general al comunei,Instituției Prefectului –județul Satu Mare, Primarului 

comunei Valea Vinului,responsabilului cu achiziții publice din aparatul de specialitate al 

primarului și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și 
publicare pe pagina de internet primariavaleavinului.ro 

 
 

mailto:primaria_vv@yahoo.com


 

 
      Valea Vinului,25.02.2021  

 

 

          

 PRESEDINTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA   
 GHILEA GHEORGHE SORIN   SECRETAR GENERAL UAT  

        Oros  Alexandru   

 

 

 

 
 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Nr.total al consilierilor in functie –11;      

Nr.total al consilierilor prezenti –11 ;    

Nr.total al consilierilor absenti –  0;    

Voturi pentru 7; 

Voturi impotriva 2;Seucan Eduard Iulius,Pop Georgel Vladut; 

Abtineri  2 – Ghilea Gheorghe Sorin;Petcas Adriana Monica; 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  
 

      =P R O I E C T =  

     H O T A R A R E A   Nr. 3 //2021     

       ===========================================             

privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului 
pentru perioada 2021-2027 

            

   

 

 Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare, 

Avand in vedere : 
-proiectul de hotarare privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a 

comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027; 

-referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr. 274/18.02.2021; 

-raportul comisiei permanente a consiliului local Valea Vinului nr.275/18.02.2021;  

-raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Vinului nr. 
276/18.02.2021; 

 
Tinand cont de prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiiile 
publice,cu modific

 
ările și completările ulterioare; 

- art.43 alin.(1).alin.(3) lit.,,b” din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit,,b”, alin (4) lit,,e”, art 139 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 

 
      H O T A R A S T E : 

 
 

  Art.1.Se aprobă elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei 

Valea Vinului pentru perioada 2021-2027,cu o firmă specializată în acest domeniu. 

  Art.2.Procedura de atribuire a contractului de prestări servicii pentru 

elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Vinului pentru 
perioada 2021-2027 este achiziția directă. 

     Art.3. Contractul de prestări servicii se va încheia cu operatorul economic a 

cărei ofertă va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

  Art.4. Se împuternicește Primarul comunei Valea Vinului, domnul Cristea Radu, 

să semneze în numele și pentru Comuna Valea Vinului contractul pentru 

elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Vinului pentru 
perioada 2021-2027. 

  Art.5. Cheltuielile necesare pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 

durabilă a Comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 se vor suporta din 

bugetul local al comunei Valea Vinului. 

  Art.6. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

  Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul 

secretarului general al comunei,Instituției Prefectului –județul Satu Mare, Primarului 

comunei Valea Vinului,responsabilului cu achiziții publice din aparatul de specialitate al 

primarului și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și 

publicare pe pagina de internet primariavaleavinului.ro 
 

mailto:primaria_vv@yahoo.com


 

 

 

      Valea Vinului,18.02.2021  

 

 

            
 INITIATOR       AVIZEAZA      

 PRIMAR –CRISTEA RADU    SECRETAR GENERAL UAT   

       Oros  Alexandru   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CABINET PRIMAR 

Nr.274/18.02.2021 
 

 

 

     REFERAT DE APROBARE      

   ====================================      
La proiectul de hotarare privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila 

a comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 

 

 

  Avand in vedere : 

prevederile art.7 alin.(5) și art.68 lit.,,f” din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modific
; 
ările și completările ulterioare; 

- art.43 alin.(1).alin.(3) lit.,,b” din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art.129 alin.(1), alin.(2) lit,,b”, alin (4) lit,,e”, art 139 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

  Strategia de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului pentru perioada 

2021-2027 ofera : 

  >O imagine asupra viitorului ,strategia fiind elaborata avandu-se in vedere viitorul 

regiunii pentru care aceasta este destinata; 
  >Creativitate,intrucat prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele , 

posibilele scenarii de dezvoltare ,gandite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult 

din potentialul de devoltare a regiunii; 

  >Flexibilitate ,deorece strategia de dezvoltare locala vine in spijinul faptului ca 

aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta conditiilor extreme si 
modificari situatiei interne; 

 

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,           

    Am initiat prezentul proiect de hotarare   

  
privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului 

pentru perioada 2021-2027 

 

 

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta 
ordinara din data de  25 februarie 2021 

  

         

     PRIMAR        

    CRISTEA RADU  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMANIA                                  

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                           

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                

COMPARTIMENT  JURIDIC                  

Nr. 276/18.02.2021 
 

 

          RAPORT       

     =====================           

asupra proiectului de hotarare aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a 
comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

 

     Având în vedere referatul de aprobare nr. 274 /18.02.2021 a Primarului comunei 
Valea Vinului, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune 

Consiliului Local al comunei Valea Vinului,aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare 

locala durabila a comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027; 

  Stiind ca Strategia de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului pentru 

perioada 2021-2027 este documentul administrativ care confera comunitatii locale o serie 
de oportunitati si avantaje cum ar fi: 

  >O imagine asupra viitorului ,strategia fiind elaborata avandu-se in vedere viitorul 

regiunii pentru care aceasta este destinata; 

  >Creativitate,intrucat prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele , 

posibilele scenarii de dezvoltare ,gandite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult 

din potentialul de devoltare a regiunii; 
  >Flexibilitate ,deorece strategia de dezvoltare locala vine in spijinul faptului ca 

aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta conditiilor extreme si 

modificari situatiei interne; 

 

 Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  Juridic, propune Consiliului 
local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului pentru perioada 

2021-2027, 

 

 in cadrul sedintei ordinare din data de 25 februarie 2021. 

 

 

 

        Valea Vinului,18.02.2021 

 

      
 

     Secretar general comuna  

     Oros Alexandru 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr. 275 /18.02.2021 

 

 

 

       A V I Z          
          ===================     

   la proiectul de hotarare  privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala 

durabila a comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

 

 

 Comisia permanenta a consiliului local  Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 18 februarie 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea elaborarii 

strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Valea Vinului pentru perioada 2021-2027 
 

 , a  constatat urmatoarele; 

 >proiectul de hotarare indeplineste conditiile de fond si de forma pentru a fi analizat 

in plenul sedintei ordinare a consiliului local si va constitui un temei legal pentru o serie de 

proiecte ce se vor elabora la nivelul comunei Valea Vinului,in vederea realizarii dezvoltarii 

durabile a comunei Valea Vinului in deceniul urmator; 

    Tinand cont de  necesitatea si oportunitatea masurilor inscrise in prezentul proiect 

de hotarare,comisia permanenta avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 

consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.

           

   

    

     Comisia permanenta:  

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 
    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 
   Bran Vasile –Radu -membru; 
   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 
     Fernea Marius –Roger –membru; 
    

 

 

 

 

 

 

 


