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CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

        PROCES  VERBAL  DE  SEDINTA     
  ======================================== 

 

 Incheiat azi data de 31 martie  2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului local Valea 
Vinului.          
 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.30 din 
data de 24 martie 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 : Pop Romel Ciprian- absent cauze medicale COVID 
 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 10 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.Morar Ionel 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 10 voturi pentru.   

            

     PROIECT AL ORDINII DE ZI:      

1.Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de functionare a „Terenului multisport cu 
gazon artificial aflat in proprietatea comunei Valea Vinului si in administrarea Consiliului local. 
 Raportor: Pop Georgel Vladut – consilier local; 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului. 

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Valea 

Vinului.          

 Raportor:Cristea Radu – primarul comunei.  

4.Proiect de hotarare privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de salubrizare a  

comunei VALEA VINULUI.         

 Raportor:Cristea Radu – primarul comunei.  

5.Diverse.  
 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi .              
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a „Terenului multisport cu 

gazon artificial aflat in proprietatea comunei Valea Vinului si in administrarea Consiliului local. 

 Proiectul de hotarare si referatul de aprobare sunt prezentate de dl.consilier Pop Georgel 

Vladut.Raportul compartimentului de resort este prezentat de catre secretarul general al comunei 

dl.Oros Alexandru.Avizul comisiei de specialitate este prezentat de catre dl.Seucan Eduard-Iulius.  

  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. 7//2021 privind se aproba cu 9 voturi pentru si 1 vot abtinere- Fernea 
Marius Roger. 
        
Punctul 2 de pe ordinea de zi.   

       Proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Vinului. 
 Proiectul de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al 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.8//2021 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea 
Vinului se aproba cu 10 voturi pentru din 10. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi . 

   
   Proiect de hotarare  privind aprobarea aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 
in comuna Valea Vinului.     . 
   Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 in 
comuna 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 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.9//2021 privind aprobarea aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 
2021-2022 in comuna Valea Vinului se aproba cu 10 voturi pentru din 10. 
 
  
Punctul 4 de pe ordinea de zi . 

   
   Proiect de hotarare  privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de 
salubrizare a  comunei VALEA VINULUI. . 
   Proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de 
salubrizare a  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 Fernea Marius Roger;raportul compartimentului de resort din cadrul 
primariei este prezentat de secretarul general dl.Oros Alexandru.    
 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 
 Hotararea nr.10//2021 privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul public de 
salubrizare a  comunei VALEA VINULUI  se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Diverse. 
dl.Pop Georgel Vladut – vreau sa incep cu un anunt ;dna.Veres Ancuta din Valea Vinului intreaba 
care este programul Dispensarului veterinar Valea Vinului?raspunde primarul :Luni –Vineri de la 7,00 
-11,00 Dr.Andries ;de la 13,00-15,00 dl.Pop Marin;Sambata –Duminica LIBER;tuburile de beton care 
s-au scos afara de pe drumuri ce se face cu ele ?;iluminatul public pe Ciomarla;ar trebui sa fie mai 
dese becurile; 
dl.Pop Calin –tuburile de beton care se scot unde le punem?alea de la SII le bagam la scoala- 
raspunde primarul;langa saivanul lui Trif Ionel –tubul trebuie pus in alta parte,acuma e pus pe 

pamantul unui om ,care nu ne mai lasa sa trecem peste pamantul lui ;ne-a avertizat sa-l scoatem 
afara si sa-l mutam;sunt cateva familii care deverseaza supraplinul din fosa septica in drum;trebuie 
laute masuri; 
dl.Seucan Eduard- care e treaba cu apa in Marius?primarul raspunde s-a facut proba de apa ;e o 
problema cu pompele;sper ca intr-o luna sa se faca toate probele; 
dl.Budai Ioan – pasunea Rocaci;cand s-a cules malaiul in toamna s-a trecut peste pasunea si s-a 
stricat ;daca ar veni Alin cu buldo cred ca ar fi de lucru o zi; 

Cererea d-lui Molnar Iosif si dna.Molnar Floare ambii domiciliati in Satu Mare str.Drum Carei 
,bl.C8,et.7,ap.27 solicita anularea taxei de salubrizare pentru imobilul din localitatea Rosiori 
nr.49,comuna Valea Vinului,judetul Satu Mare intrucat parintii d-nei Molnar Floare sunt decedati si 
ea nu locuieste la Rosiori;rezolutia stabilita de consiliul local „este hotarare de consiliu in care s-a 
stabilit ca pentru casele care nu sunt locuite mostenitorii vor achita taxa de salubrizare pentru o 
persoana/luna. 
 



 
 
  

 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei ordinare,presedintele de sedinta declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare din data de 31 martie 2021.      
   
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  
 MORAR IONEL                  OROS  ALEXANDRU  
 

 

 

 


