ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI

PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 31 mai 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea
Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.39 din
data de 21 mai 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:
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,dna.Petcas Adriana este desemnata 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 pentru revocarea HCL nr.8/2021 privind aprobarea nomenclatorului stradal al
comunei Valea Vinului.
Raportor :Cristea Radu –primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în baza
unui contract de concesiune de servicii.
Raportor :Cristea Radu –primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala ValeaVinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021.
Raportor:Pop Georgel Vladut –consilier ;
4.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;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I anul 2021.
Raportor:Cristea Radu – primarul comunei;
6.Diverse.
Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare pentru revocarea HCL nr.8/2021 privind aprobarea nomenclatorului stradal al
comunei Valea Vinulu.
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. 13//2021 pentru revocarea HCL nr.8/2021 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 delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în
baza unui contract de concesiune de servicii.
Proiectul de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în
baza unui contract de concesiune de servicii 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.14//2021 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de
salubrizare în baza unui contract de concesiune de servicii se aproba cu 11 voturi pentru din
11.
Punctul 3 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala
Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021.
Proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala
Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 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 dna.consilier Petcas Adriana;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.15//2021 privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala
Gimnaziala Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 se aproba cu 11 voturi
pentru din 11.
Punctul 4 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 Ghilea Gheorghe ;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.16//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 5 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I anul
2021.
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I anul
2021 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
Roger;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.17//2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I
anul 2021 se aproba cu 11 voturi pentru din 11.
Diverse.
> cererea nr.1191/14.05.2021 a SC BAVARIA & TRANSILVANIA SRL din localitatea Trip
nr.444,com.Bixad,judetul Satu Mare,prin care solicita concesionarea a unei suprafete de 100 ha de

pe raza comunei Valea Vinului;rezolutia data de consiliul local =suntem interesati de oferta si
se va analiza de catre consiliul local suprafetele aflate la dispozitia consiliului local;
>cererea nr.1311/28.05.2021 a numitului Trif Ioan,din localitatea SII nr.52,comuna Valea Vinului
prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru suprafata de 1,00 ha teren situat pe
pasunea de la SII trupul „RODINA” intrucat detine in proprietate un saivan;rezolutia data de
consiliul local –se va analiza din punct de vedere juridic;
>cererea nr.1309/26.05.2021 a d-nei Pop Nicoleta Rodica din Valea Vinului nr.338,care solicita
amplasarea unui tub langa Bozga Ana la nr.359 pentru accesul la teren intrucat in urma lucrarilor
care se fac la durmuri s-a luat tubul vechi si nu s-a mai pus altul – rezolutia data de consiliul local
–se va amplasa un tub de catre Primarie;
>cererea nr.1297/26.05.2021 depusa de catre fiul numitei BOITOR MARIA decedata cu ultimul
domiciliu in satul Marius nr.90 prin care cere anularea taxei de salubrizare intrucat el plateste
florisalul in localitatea Satu Mare; rezolutia data de consiliul local-0nu se aproba ,este HCL prin
care este precizat ca se plateste taxa de salubrizare de catre mostenitori la imobilele case de
locuit unde nu mai locuieste nimeni de catre mostenitori pentru o singura persoana;
dl.Ghilea Gheorghe ;
a)situatia pasunilor la zi’;
b)evaluarea terenului de la dna.Radu Floare-in urma discutilor cu un evaluator autorizatu am primit o
oferta de 600 de lei taxa de evaluare;valoarea terenului este de 10 -12 mii de euro;
c)foarte rau arata cladirile publice –necosite si neintretinute exemplu Camin Rosiori ;viceprimarul –
afirma ca saptamana asta (31.05.-04.06.2021) se va rezolva ;
dl.Pop Calin-la SII nu merge iluminatul public de la nr.de casa 134 in jos pana la tigani;la scoala SII
trebuie cosit ;sunt ceva placi de gard in spate la Primarie sau de la Rosiori sa completam gardul la
scoala.
dl.Fernea Marius- cositul la scoala ;lemnaria de la scoala se rastoarna;trebuie luate masuri;
– odata ce se va stabiliza vremea sa inceapa lucrarile si la drumurile de la Marius si Rosiori
;iluminatul public ;
dl.Pop Romel –fondurile de vanatoare platesc ceva la Primarie ? nu –raspunde primarul ;
dl.Budai Ioan- autogrederul de ce l-am cumparat? Nu se face nimic cu el;trebuie pus pe drumuri sa
repare;
dl.Pop Georgel –ce facem cu terenul de fotbal ?ii dam drumul?bec de iluminat la Sorin Pop (a
Luizei);Pop Mirela de la Sana –spune ca dl.Chilintan Nicolae are un cablu de la vaci intins si nu se
poate trece ca sa ajunga la pamantul ei;
dl.Seucan Eduard- cositul ierbii la Scoala SII si la Rosiori;gardul de la primarie nu se poate vopsi? Nu
–raspunde primarul trebuie demolat si brazii taiati;
dl.Morar Ionel –trebuie sa se faca accesul la intrarea pe holde ;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 31 mai 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PETCAS ADRIANA

SECRETAR GENERAL COMUNA
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