
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI  

 

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

 

 Incheiat azi data de 26 septembrie 2021,cu o ocazia sedintei ordinare a consiliului 

local Valea Vinului.          

 Sedinta ordinara a Consiliului local  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.58 

din data de 21 septembrie 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,Pop Romel Ciprian,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,dl.Seucan Eduard-Iulius 
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 rectificarea bugetului comunei pe anul 2021.  
 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

2.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a materialului lemnos 

rezultat din partizile de igiena 91001 IG si 91002 IG.     

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei; 

3.Proiect de hotare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea Vinului 
in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;                     

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanteaza  de la bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de 

investitii: “Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele 
apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare”.    

 Raportor: Cristea Radu – primarul comunei;      

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.Fernea Marius.  

  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.27//2021 privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 se 

aproba cu 11 voturi pentru din 11. 
        

Punctul 2 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a materialului 

lemnos rezultat din partizile de igiena 91001 IG si 91002 IG.   

 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.    
 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.28//2021 privind stabilirea pretului de vanzare la licitatie a 

materialului lemnos rezultat din partizile de igiena 91001 IG si 91002 IG se 

aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local 

Valea Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului .  

 Proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local 

Valea Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale 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 ;raportul 

compartimentului de resort din cadrul primariei este prezentat de secretarul comunei. 

 Consilierii locali propun doi consilieri pentru ocuparea functiei din consiliul de 

administratie si anume : dl.Pop Romel-Ciprian si dl.Pop Georgel-Vladut;intrucat nu mai 

sunt si alte propuneri se supune la vot fiecare propunere;in urma votului deschis rezulta 
:dl.Pop Romel-Ciprian 7 voturi iar dl.Pop Vladut-Georgel 4 voturi;astfel dl.Pop Romel –

Ciprian este desemnat ca si reprezentant al consiliului local in Consiliul de administratie al 

Scolii Valea Vinului. Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare. 

    Hotararea nr.29//2021 privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local Valea Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale 
Valea Vinului  se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi.     

       Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanteaza  de la bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de 
investitii: “Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele 

apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare”.   

 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.    
 Dupa terminarea discutiilor presedintele de sedinta supune la vot proiectul de 

hotarare. 

    Hotararea nr.30//2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati, a devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul 



local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza  de la bugetul  de stat  

prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de interes local in 

comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu 

Mare” se aproba cu 11 voturi pentru din 11. 

 
5. Diverse. 

dl.Pop Calin= podul de la calea ferata pentru drumul care trece prin curtea fostului CAP SII 

cand va fi gata?indicatoarele de circulatie din satul SII nu sunt bine amplasate ;oricand 

masinile mari le pot agata;alte indicatoare nu se pun? 

dl.Fernea Marius=statia de autobuz din centrul satului Rosiori de langa fostul CAP nu mai 
este;se poate pune alta? 

dl.Pop Romel-Ciprian= mizeria din curtea gradinitei Valea Vinului este ceva de 

nedescris!!;daca e curte de gradinita atunci fara lemne ,fara moloz si fara iarba; 

dl.Budai Ioan=trebuie reparat drumul de la targ ; 

dl.Bran Radu= va supun atentiei situatia unui cetatean care sta in Rosiori si lucreaza cu 

ziua pe la cetateni dar nu are un loc unde sa locuiasca; il stim cu numele de GHIGHI;sa 
gasim un loc pentru el;ar fi nimerit scoala veche din Rosiori; 

dl.Pop Georgel-Vladut –raportul de activitate al consilierilor locali se depune pentru un an 

calendaristic sau un an electoral?secretarul general al comunei puncteaza ;conform art.225 

,alin.(2) din Codul administrativ „Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum 

si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un 
raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”;asadar prin sintagma „sa prezinte un raport 

anual de activitate” se intelege un an calendaristic;o alta problema ridicata de consilierul 

Pop Georgel este starea stalpului de Romtelecom de pe DJ 193 vis-a-vis de dispensarul 

uman Valea Vinului care sta sa cada;primarul raspunde ca s-au luat masuri de remediere a 

situatiei prin actiune de indreptare a stalpului si prin informarea societatii 
Romtelecom;cereri pentru lemne se pot depune? Da raspunde primarul; 

dna.Petcas Adriana= nu exista lemnarie la scoala Valea Vinului;de aia nu se taie lemnele ca 

nu este loc de depozitare;parintii scolarilor fac scandal ca s-a racit vremea si nu se face foc 

si copiilor le este frig in scoala; 

Primarul comunei prezinta in fata consiliului local o situatie cu privire la modalitatea in care 
se dau banii la rectificare;inainte de a se da banii se verifica situatia financiara a comunei 

prin verificarea conturilor;vreau sa va supun atentiei cateva puncte de interes local si 

anume: 

a)Scoala SII =trebuie reabilitata;am chemat niste firme care sa faca o evaluare a situatiei  

existente si sa ne faca oferta de lucrari ;astept sa vedem ce ne ofera ;a fost o firma care a 

facut masuratori la scoala; 
b)am primit o cerere de la Blaga Floare din Valea Vinului pentru o locuinta sociala din 

blocul de locuinte ;o sa vedem ce putem sa facem pentru ea;secretarul general al comunei  

precizeaza faptul ca pentru acordarea in chirie a unui apartament din blocul de locuinte 

este nevoie de adoptarea unei hotarari de consiliu;  

 
 Epuizandu-se ordinea de zi a sedintei,presedintele de sedinta declara inchise 

lucrarile sedintei ordinare din data de 26 septembrie 2021.    

     
 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL COMUNA  
  SEUCAN EDUARD-IULIUS               OROS  ALEXANDRU  

 

 

 

 

 



  


