ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
PROCES VERBAL DE SEDINTA
========================================
Incheiat azi data de 26 noiembrie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului
local Valea Vinului.
Sedinta ordinara a Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.71
din data de 22 noiembrie 2021.
Secretarul comunei face apelul consilierilor prezenti :
La sedinta ordinara sunt prezenti urmatorii consilieri : Bran Vasile Radu, , 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 : Budai Ioan Cristian-absent motivat cauza
medicala;
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.FERNEA Marius Roger
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 rectificarea bugetului comunei pe anul 2021.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase care se va
recolta in cursul anului 2022 din padurea comunala.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.
Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind înregistrarea UAT Comuna Valea Vinului în Sistemul național
electronic de plată online a taxelor și impozitelor folosind cardul bancar (SNEP).
Raportor:Seucan Eduard –consilier local;
5.Diverse.
Punctul 1 de pe ordinea de zi .
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021.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.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.38//2021 privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 se
aproba cu 10 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase care
se va recolta in cursul anului 2022 din padurea comunala.
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 secretarul comunei.
Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pe marginea
materialelor prezentate anterior.
dl.Ghilea Gheorghe –Sorin = anexele pe care le-am primit de la Ocolul silvic Borlesti
sunt cu preturi din 2018;nu mi se pare normal ca preturile sa fie tot alea din 2018;
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare.
Hotararea nr.39//2021 privind aprobarea preturilor de referinta a masei
lemnoase care se va recolta in cursul anului 2022 din padurea comunala se
aproba cu 9 voturi pentru si 1 vot abtinere –Ghilea Gheorghe –Sorin.
Punctul 3 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2022.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2022 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
Morar Ionel;raportul compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de
secretarul general al comunei.
Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa se inscrie la cuvant pe marginea
materialelor prezentate anterior .
dl.Fernea Marius = propune eliminarea taxei de inchiriere a caminului cultural
pentru inmormantari ;consilierii sunt de acord in unanimitate si ca atare in Anexa nr.12 de
la proiectul de HCL;
Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare.
Hotararea nr.40//2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2022 se aproba cu 10 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotarare privind înregistrarea UAT Comuna Valea Vinului în Sistemul
național electronic de plată online a taxelor și impozitelor folosind cardul bancar (SNEP).
Proiectul de hotarare privind si referatul de aprobare la proiectul de hotarare sunt
prezentate de consilierul local dl.Seucan Eduard-Iulius.Avizul comisiei permanente a
consiliului local este prezentat de dl.consilier Bran Vasile -Radu;raportul compartimentului
de resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei.
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.41//2021 privind înregistrarea UAT Comuna Valea Vinului în
Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor folosind
cardul bancar (SNEP) se aproba cu 10 voturi pentru.
5. Diverse.
a)primarul comunei prezinta in fata consilieilor locali o solicitare de la o firma de
productie a energiei regenerabile –care doreste sa inchirieze,concesioneze sau sa
cumpere teren de la consiliul local sau/si de la cetateni; o suprafata de teren cat mai
mare ,daca se poate de la Rosiori,ca sa fie cat mai aproape de Statia de curent de 440
KV pentru construirea unui parc fotovoltaic sau parc eolian;se propune analizarea
terenurilor si a hartilor aferente intr-un timp cat mai scurt;
b)cererea firmei SC SELECT FERM din Ardusat care solicita prelungirea termenului de
inchiriere a unui teren in suprafata de 35 ha cu inca 7 ani pentru pasune bio;
dl.Ghilea Sorin –site-ul primariei trebuie adus la zi;
Dna.Petcas Adriana – este nevoie de o firma care sa ne faca o firma pentru Scoala
gimnaziala;ar fi o oferta de 840 de lei fara TVA;1140 lei cu TVA;o alta firma IDEAL
CONCEPT –pentru WI-FI in scoala cu cablajul care e foarte incalcit;ar costa 11.000 de lei
dl.Seucan Eduard – care este treaba cu terenul de la dna. Radu?primarul raspunde ca nu
s-a mai primit alte raspunsuri la oferta care s-a facut pentru cumparare la pretul de 10.000
de euro;
dl.Pop Georgel-Vladut –am lansat in consultare publica stema comunei ;
Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise
lucrarile sedintei ordinare din data de 26 noiembrie 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA
FERNEA MARIUS ROGER

SECRETAR GENERAL COMUNA
OROS ALEXANDRU

