ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI

PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 30 iunie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea
Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.43 din
data de 16 iunie 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,.
Lipsesc de la sedinta urmatorii consilieri :
La sedinta participa urmatoarele persoane:dl.Leitner Ioan –director SC APASERV SA SATU
MARE,
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.Pop Calin 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 nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în
perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei VALEA VINULUI
Raportor:Cristea Radu –primarul comunei ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei CostBeneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”.
Raportor:Cristea Radu –primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de
2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comuneiValea Vinului.
Raportor:Cristea Radu –primarul comunei;
5.Diverse.

Dl.Leitner –directorul Apaserv SA Satu Mare prezinta in fata consiliului local o situatie
actuala cu privire la stadiul de derulare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a
comunei Valea Vinului precum si problemele care au fost si modul in care s-au solutionat;am
avut probleme foarte mari cu comuna Valea Vinului deoarece nu sunt multi locuitori (adica
numarul de locuitori pe unitate de suprafata este mic ) si rentabilitatea serviciului de
alimentare cu apa este foarte scazuta si ca in toate comunele din judet suntem pe
pierdere;numai in orase si municipii avem venit;dar revenind la alimentarea comunei dvs.

Avem interesul sa acoperim toata comuna;constructorul care face lucrarile in comuna dvs. este
unul dintre cei mai buni;a stiut sa-si organizeze santierul si si-a procurat materialele necesare
din timp ;acuma pretul materialelor a crescut foarte mult;SC Apaserv a trebuit sa faca
imprumut pentru cofinantare si acesta trebuie rambursat cat mai curand;
dl.Ghilea Sorin- cat din suma de 215 milioane de euro revine comunei Valea Vinului?la
Rosiori e o mare problema;multi cetateni nu au fost cuprinsi la reteaua de canalizare;daca tot
revizuim SF nu putem sa prindem si canalizarea?care e termenul de finalizare a proiectului?
Termenul este februarie 2022 raspuns dat de primar;
Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului.
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.Pop Calin.
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. 18//2021 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea
Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în
perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei VALEA VINULUI
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 Seucan Eduard – Iulius;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.19//2021 privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici
aferenți comunei VALEA VINULUI se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” si referatul de aprobare la proiectul de
hotarare sunt prezentate de primarul comunei.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.20//2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”se aproba cu 11 voturi
pentru din 11.
Punctul 4 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 20142020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comuneiValea Vinului.
Proiectul de hotarare privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comuneiValea 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 Budai Ioan;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.21//2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada
2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comunei Valea
Vinului se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
5. Diverse.
dl.Morar Ionel – nu se poate face o adresa catre Consiliul judetean Satu Mare pentru DJ 193?astia
isi bat joc de noi; iluminatul public Rosiori;
dl.Seucan Eduard – santurile care nu sunt ale oamenilor la DJ 193 cine le coseste ?
dl.Pop Georgel Vladut- banii de la drumuri si poduri s-au cheltuit?sa nu se intample ca si anul trecut
(cand au ramas necheltuiti);sa ni se prezinte un raport lunar de activitate din partea viceprimarului,cu
ce s-a facut din problemele ridicate la sedinta anterioara;un tub care s-a scos afara de pe drum si nu
s-a dus nicaieri;o sa se duca raspunde primarul;
dl.Budai Ioan – sa premiem elevii care au obtinut premiul III si mentiune la olimpiada(concursul)
international de religie;sa o premiem si pe Nistor Camelia care a lansat o carte in care se mentioneaza
comuna Valea Vinului;primarul propune 1000 de lei pentru Nistor Camelia si cate 500 de lei pentru
elevii de la religie;
-podul de langa profesoara Buzila Rodica s-a spart;trebuie facut ceva ;nu se poate gasi o solutie sa se
puna aer conditionat in camin?
dl.Fernea Marius – garda de mediu vine la Valea Vinului?sau a fost? A fost raspund primarul si
viceprimarul;continua consilierul Fernea;in sfarsit s-a rezolvat cu gunoiul la Rosiori;
Viceprimarul comunei dl.Negrea Gavril –am venit cu un plan de lucrari pe luna iulie 2021 pe care
vreau sa vi-l prezint;am selectat cateva urgente la Rosiori;vegetatia de pe drum in Rosiori ;aceeasi
problema pe o ulicioara din Marius;pentru tractor este nevoie de un profesionist;am fost cu Danut cu
tractorul cu grederul,dar un pas nu m-am miscat de langa el;trebuia sa-i spun sa ridice sau sa lase in
functie de teren ;toaletarea arborilor din Rosiori ;o sa fac adresa la electrica sa ne ajute cu decuplarea
curentului;trebuie sa facem noi Primaria curatirea arborilor de data asta si apoi de aici inainte fiecare
sa intervina si sa nu lase sa creasca crengile pana la firele de curent ;scoaterea unei ulite din Marius
din evul mediu;
= cererea nr.1888/29.06.2021 depusa de numitul SIEBER JOSEF,cu domiciliul in Germania,in
vederea cumpararii terenului pe care sunt amplasate constructiile care sunt proprietatea privata a
petentului;terenul care face obiectul solicitarii in suprafata de 15.000 mp este proprietate privata a
comunei Valea Vinului si este situat in extravilanul localitatii SII; rezolutia data de consiliul local =”se
va analiza si se va comunica un raspuns ulterior”.
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 30 IUNIE 2021.
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