ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 26 ianuarie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului
local Valea Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.11
din data de 18 ianuarie 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.
Dl.Pop Calin propune presedinte de sedinta pe dl.Fernea Marius Roger.
Intrucat nu mai sunt si alte propuneri secretarul general al comunei supune la vot
propunerea facuta.
Dl.Fernea Marius Roger este ales presedinte de sedinta cu un numar de 10 voturi
pentru.
Dl.Fernea Marius Roger 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 pretului de pornire pentru vanzarea la licitatie
pentru partida 1443459 P din padurea comunala.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local Valea Vinului.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
3.Diverse.
Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea la licitatie
pentru partida 1443459 P din padurea comunala.
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.
Intrucat partida 1443459 P se afla in procedura de licititatie din anul 2019 si inca
nu s-a vandut ,Primarul comunei propune pretul de pornire la licitatie de 200 de lei /mc.
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare
Hotararea nr. 1//2021privind aprobarea pretului de pornire pentru vanzarea
la licitatie pentru partida 1443459 P din padurea comunala se aproba cu 11 voturi
pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local Valea Vinului.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local 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 Ghilea Gheorghe Sorin;raportul compartimentului de
resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei dl.Oros Alexandru
Dl. Ghilea Gheorghe Sorin propune adoptarea unor amendamente la Regulamentul
de organizare si functionare al Consiliului local la urmatoarele articole :
Art.9;Art.11,Art.27,Art.39;
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare cu adoptarea si includerea amendamentelor in ROF.
Hotararea nr. 2//2021 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local Valea Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi .
Diverse.
dl.Pop Calin –drumul de la „Tegliste” ;sunt cam 3 ani de zile de cand am pus in discutie
repararea drumului ;oamenii au deviat drumul prin curtea unui cetatean care nu ne mai
lasa sa trecem ;molozul din curtea Scolii vechi ;trebuie facuta curatenie generala ca se face
serparie ;nu se mai poate ;lasati mi oamenii de la social 2-3 zile si fac ordine acolo cu
ei;piatra la capatul drumului la intrare in SII dinspre LIPAU ,trebuie piatra ;drumul de la
CAP spre Baraciune –trebuie inca un tub sa se puna ;un tub a fost adus de catre cei care au
facut livada firma ECOSTAR ;iluminatul public trebuie revizuit;
dl.Pop Romel – firma care ridica plasticele ,nu ridica si pungile de plastic de ce?se fac
depozite de gunoi la Crucea Ciomarlii,la Marusel,la Imasul oilor ;la Gara e dezastru ;
dl.Bran Vasile –piatra la Rosiori;2 tuburi de neon nu functioneaza;
dl.Budai Ioan – d-le viceprimar uitat-te la mine! Cand o nins de ce nu ai deszapezit si Valea
Vinului si Rosiori?la inmormantare toti au fost pe spate ;de ce nu s-a cumparat nisip din
timp ? curge apa pe drum cum mergi la Dr.Buzila;ce facem cu drumurile agricole ca vine
primavara si om vedea ce om face?ce facem cu spinii de pe marginea drumului judetean DJ
193 de la Valea Vinului la Rosiori?ne freaca masinile ?ar trebui scosi cu buldo;Boaia toata ii
in apa;
dl.Seucan Eduard – nu se poate rezolva canalizarea din fata Primariei? Piatra pe ulitele de
pe Satu nou;dupa palincia lui Craciun; santurile de pe Satu nou ;ce s-a facut cu banii
pentru cadourile de Craciun ?primarul raspunde :banii nu s-au cheltuit intrucat nici un
magazin nu a mai facut cadouri pentru ca am ajuns prea tarziu;banii au ramas in bugetul
local;in SII langa magazinul lui Erli Andrei a fost un pom mare ;cine l-a taiat ?primarul
raspunde :eu am dat ordin sa se taie teiul, pentru ca crengile au ajuns la firele de curent si
mai tot mereu oamenii ramaneau fara curent;
dl.Morar Ionel –tubul de langa Bumb Teodor nu s-a reparat ,nu s-a rezolvat nimic;cu
masina cum ii?primarul raspunde –s-a cumparat am inmatriculat-o si am dus piatra cu ea
;in SII si in Valea Vinului se astfalteaza drumurile adica ulitele ;sper ca nu o sa mai duce-ti
mai multa piatra decat in Rosiori si Marius;
dna.Petcas Adriana – daca nu s-au cheltuit banii pentru cadouri atunci propun sa se
repare gardul de la gradinita si scaunele;

dl.Ghilea Gheorghe –Sorin –nu-i corect! consiliul hotaraste ceva si primaria nu cumpara
cadouri ;o mare problema este cu ploile din toamna si pana acum ;foarte multi oameni se
plang ca nu sunt ajutati cetatenii de catre Primarie ;ce o sa facem cu drumurile agricole?
vine primavara ;probelma a inceput din toamna;in Rosiori oamenii de pe vale ies din curte
direct in apa ;ce se poate face tehnic ?in fata casei lui Adriana Petcas se trece prin vale;nu e
corect ca dupa treizeci de ani sa fie tot asa,adica sa nu fie un pod; probleme de surpari de
maluri pe marginea vaii in Valea Vinului se duc de rapa case si anexe;astept sa vad ce se
poate face cu apa ,accesul;fara amenzi,camere de luat vederi si constientizarea cetatenilor
nu vom putea rezolva nimic;site-ul primariei de ce stam cu el?trebuie dezvoltate on line
registratura,taxe si impozite (ghiseul.ro)sa le acceleram;site-ul cu cine se face?vreau sa aflu
situatia cu restantierii persoane fizice si firme la taxe si impozite;strategia de dezvoltare a
comunei exista ?statutul comunei exista?am auzit ca s-au produs miscari in structura de
personal;cetatenii se plang demult de angajatii din Primarie,serviciile sunt slabute
;proiectele de la nivelul comunei care e stadiul lor?alimentarea cu apa :primarul raspunde
ca se lucreaza la stocuri de piatra si imediat cum se face vreme buna se trece la
treaba;dispensarul uman prea se lungeste;modernizare strazi SII si Valea Vinului ce
termene au?Primarul raspunde ca la dispensarul uman licitatia s-a finalizat tarziu pentru
ca nu au fost participanti si s-au inceput lucrarile tarziu;la strazi se va incepe lucrarea si in
functie de cum se termina apa canal pe strazi ca sa nu se sparga dupa astfaltare; cel mai
mare proiect a picat? Da raspunde primarul-este vorba de proiectul de astfaltare strazi in
Marius si Rosiori,care nu mai are finantare pentru ca s-a reziliat unilateral de catre MLPAT
din lipsa de fonduri;proiectul de gaz care e treaba cu el? Stam in stand by cu SF –
ul,raspunde primarul;cea mai mare problema e cu avizul de mediu;
dl.Viceprimar –trebuie sa stabilim prioritatile saptamana asta impreuna cu primarul ;
dl.Primar – da; s-a pensionat dl.Miclaus de la data de 1 ianuarie 2021;vom scoate postul la
concurs;am primit adresa de la Prefectura pentru recensamantul general agricol RGA
,trebuie pana in martie sa facem RAN( REGISTRUL AGRICOL NATIONAL);am vorbit cu
topograful Marian (tanarul) sa incheiem un contract de prestari servici pana vom avea
postul de topograf ocupat,daca va veni cineva la concurs;
1)cererea nr.2785/16.12.2020 a d-lui Negrea Gavril (actualul viceprimar )care
denunta in mod unilateral contractul de inchiriere pentru imobilul din Marius nr.23
proprietatea comunei Valea Vinului;se aduce la cunostiinta Consiliului local ;prin
prezentarea cererii,Consiliul local ia act de renuntarea la contract si va analiza situatia
imobilului pentru viitor;
2)cererea nr.54/13.01.2021 a d-nei Borse Florentina Narcisa domiciliata in comuna
Crucisor nr.128 prin care solicita atribuirea in chirie a unei suprafete de pasune din trupul
de pasune RADURI VALEA VINULUI; Consiliul local va elabora un proiect de hotarare
pentru organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea de pasune;
Dna.Adriana Petcas –cum se procedeaza cu lemnele de foc? Primarul raspunde – se
vorbeste cu padurarul si se comunica padurarului cine va merge in padure dupa
lemne;pretul este de 120 lei /mc si se dau 3 mc ;mai sunt lemne de foc la Marius la Bonat
Olimpiu un volum de 82 mc si la SII la Pop Alin un volum de 96,5 mc;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 26 IANUARIE 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA
FERNEA MARIUS ROGER

SECRETAR GENERAL COMUNA
OROS ALEXANDRU

