ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 22 decembrie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului
local Valea Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.77
din data de 17 decembrie 2021.
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.Ghilea Gheorghe Sorin
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 pe anul 2021.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului Garaj in
localitatea Valea Vinului.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei
Valea-Vinului,Județul Satu-Mare.
Raportor: Pop Georgel-Vladut –consilier local;
4.Diverse.

Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021.Proiectul de
hotarare si referatul de aprobare sunt prezentate de primarul comunei dl.Cristea Radu .
Raportul compartimentului de resort este prezentat de secretarul general al comunei Oros
Alexandru.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.42//2021 privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 se
aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului Garaj in
localitatea Valea Vinului.
Proiectul de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului Garaj in
localitatea 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 Bran Vasile -Radu;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.43//2021 privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului
Garaj in localitatea Valea Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a
comunei Valea-Vinului,Județul Satu-Mare.
Proiectul de hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a
comunei Valea-Vinului,Județul Satu-Mare si referatul de aprobare la proiectul de hotarare
sunt prezentate de consilierul local dl.Pop Georgel-Vladut.Avizul comisiei permanente a
consiliului local este prezentat de dl.consilier Morar Ionel;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.44//2021 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă
a comunei Valea-Vinului,Județul Satu-Mare se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
4. Diverse.
dl.Primar=avem o problema legata de circulatia pe drumurile din comuna;in speta Chilintan
se cearta cu Misu ;problema cu vacile lui Chilintan;se cearta cheama politia si pe primar;va
rog sa luati o pozitie ;sa hotarati ce sa se faca ;a fost in teren si garda de mediu si nu a
aplicat amenzi cu privire la o alta problema cu vacile lui Chilintan si cu scurgerile de dejectii
pe gradinile vecinilor;
dl.Ghilea =nu poti sa interzici nimanui sa circule(cu vacile) pe drumul public;ar fi bine sa se
incerce o solutie amiabila,cu partile implicate si cu vecinii;poate sa se faca un culoar sau sa
se ingradeasca o carare nu stiu spun si eu o varianta;problema cu lemnele de foc ;pe langa
faptul ca nu ajung lemnele la toata lumea exploatarea s-a inceput si tarziu;cate cereri s-au
onorat pana acuma? Dl.viceprimar raspunde = s-au onorat 60 de pozitii din circa 300 de
pozitii(cereri);
dl.Ghilea continua= adreseaza rugamintea viceprimarului sa faca o informare pe grup cu
numarul de cereri depuse ,nr. de cereri onorate ,volumul de masa lemnoasa aprobat in mc
si ce se va face in continuare;
dl.Pop Georgel – sa se duca piatra pe drumuri;primarul raspunde ca s-a dus;
dl.Budai= d-le viceprimar !! sa trimiteti autogrederul acuma inainte de sarbatori pe ulita
cauaciului sa niveleze un pic pana nu se strica vremea;
dl.Seucan = am fost la Scoala din SII si este destul de rece in scoala;nu s-ar putea inchide
sau reduce caldura din celelalte calorifere ca sa se incalzeasca numai sala de curs atunci ar
fi mai clad;

dl.Pop Georgel –pana la anul nou va fi gata si site-ul Primariei;daca aveti poze cu membrii
consiliului local va rog sa mi le trimitei ca sa le punem pe site;
dl.Fernea Marius – sa dam drumul la postul de muncitor vacant daca se poate;acuma avem
utilaje;
dl.Morar Ionel - ce se face cu remorca veche daca se cumpara remorca noua?primarul
raspunde ca trebuie scoasa din inventar si pe urma se vede ca se va face;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 22 decembrie 2021.
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