ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI

PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 25 februarie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea
Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.28 din
data de 18 februarie 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,Seucan Eduard Iulius,Pop Romel Ciprian.
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 aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Valea Vinului pentru
perioada 2021-2027.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului Comunei Valea Vinului.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă având ca
obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la
art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Raportor:Cristea Radu – primarul comunei.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2021.
Raportor:Negrea Gavril Stelian – viceprimarul comunei.
5.Diverse.

Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Valea Vinului pentru
perioada 2021-2027.
Proiectul de hotarare si referatul de aprobare sunt prezentate de dl.Cristea Radu primarul

comunei.Raportul compartimentului de resort este prezentat de catre secretarul general al comunei
dl.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. 3//2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Valea
Vinului pentru perioada 2021-2027 se aproba cu 7 voturi pentru,2 voturi impotriva Seucan
Eduard Iulius,Pop Georgel Vladut si 2 voturi abtinere Ghilea Gheorghe Sorin;Petcas Adriana
Monica.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului Comunei Valea Vinului.
Proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului Comunei 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 Pop Calin;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este
prezentat de secretarul comunei dl.Oros Alexandru.
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Hotararea nr.4//2021 privind modificarea organigramei si a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Vinului se aproba cu 11 voturi pentru
din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi .
Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă
având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de hotarare privind 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 dl.Oros Alexandru.
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Hotararea nr.5//2021 privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de
consultanţă având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare
pentru activitățile prevăzute la art.2 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.101/2006 privind serviciul
de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aproba cu
11 voturi pentru din 11.
Punctul 4 de pe ordinea de zi .
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2021 .
Proiectul de hotarare privind 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 consilier superior asistenta sociala dna.Somcutean Mariana.
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Hotararea nr.6//2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local
pentru repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2021 se aproba cu 11 voturi
pentru din 11.
Punctul 5 de pe ordinea de zi.
Diverse.
dl.Pop Georgel Vladut – da citire proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului de
administrare a terenului de sport din comuna Valea Vinului. dl.Pop Romel – vreau sa stiu cine se va
ocupa de curatenia terenului;dl.Ghilea –e clar ca nu o sa putem pune un salariat sa fie responsabil;e
weekend si costa mult;dl.Fernea Marius-pentru cine a-ti gandit ca va fi terenul de fotbal?pentru copii
de la scoala;dl.Primar –nu se poate juca fotbal toata ziua ;zi de zi;dl.Fernea Marius - e foarte
periculos acuma in pandemie;trebuie sa avem grija ,vin si din alta parte;daca in 2-3 luni se distruge?
Ce facem atunci?

1)Cererea d-lui Gaurean Gavril din Marius nr.22 prin care cere terenul de la pompele de apa;terenul este
proprietatea publica a comunei si nu se poate inchiria /concesiona fara licitatie publica conform
prvederilor legale;
2) Adresa de la Scoala Valea Vinului – cateva puncte de care sa se tina cont la intocmirea bugetului local;
dl.Seucan Eduard – d-le viceprimar!daca mai vine o ninsoare suntem pregatiti?Da raspunde
viceprimarul;d-le primar care e treaba cu becurile de pe stalp?nu vrea sa vina Boduco pentru 50 de
lei/bec ca sa le schimbe;am vorbit cu Veres din Lipau si o sa vina miercuri sa le schimbe gratis;
factura de la Scoala de 4850 lei –reparatii la microbusul scolar;
dl.Pop Georgel Vladut – d-le viceprimar am cerut in doua sedinte piatra pe Satu Nou;daca tot avem
raba aia;hai sa ducem piatra ca sunt niste cratere de doamne feri;tubul spart langa Bumb
Teodor;saptamana viitoare se schimba tubul raspunde primarul;
transmiterea sedintelor sa se faca cat mai curand;
dl.Morar Ionel – nu ;nu se duce piatra la Valea Vinului si SII!!;ce se baga apa si canal? numai apa
raspunde primarul;atunci de ce scrie pe panou apa si canal!!!
dl.Pop Romel – langa Politie –intre astfalturi se strica mereu ,sunt gropi;
dl.Fernea Marius –piatra pe Ciomarla ;sa se repare toate drumurile din comuna daca trebuie;
dna.Petcas Adriana – sa hotaram ce facem de la o sedinta la alta;sa vedem faptic;lumea intreaba ce
facem;
dl.Ghilea Gheorghe –Sorin –verificam procesele verbale;ce s-a cerut si ce s-a facut;
-site-ul primariei ;pe viitor rog sa fim intrebati si noi ; oferta web site-ului e scumpa;sa fim intrebati si
noi in consiliu;
dl.Budai Ioan –d-le viceprimar! sa trimiti autogrederul pe drumul statiei ;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 25 februarie 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHILEA GHEORGHE SORIN

SECRETAR GENERAL COMUNA
OROS ALEXANDRU

