ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud.Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 08.05.2018 în şedinţa extraordinară publica a Consiliului local
al comunei Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr. 55
din 07.05.2018.
Dispoziţia nr. 55 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la afişierul primăriei,
încheindu-se un proces verbal de afişare de către secretarul comunei.
Invitaţiile la şedinţă au fost trimise consilierilor în termen legal, aceştia
semnând de primire în convocator.
Proiectele de hotărâre au fost trimise compartimentelor de specialitate din
cadrul Primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâre sunt avizate de secretarul comunei.
La şedinţa Consiliului local participă un număr de 9 consilieri din totalul de 13,
lipsind dna. Aftenie, dl. Velicea D, dl. Aldea, dl. Serbu. La şedinţă participă primarul,
viceprimarul şi secretarul comunei Valea Lunga.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local
este publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Velicea Vasile ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni(
martie, aprilie si mai 2018).
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, consiliul local adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3389 lei din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor ocazionate de deplasarea dlui. primar în Chisinau, Republica Moldova în
perioada 10.05.2018-13.05.2018.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 30/2018 -aprobarea
închirierii pajiştilor permanente din proprietatea privată a comunei Valea Lunga, disponibile
pe raza comunei Valea Lungă, satele Glogoveţ şi Tauni.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind alocarea
sumei de 3389 lei din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de
deplasarea dlui. primar în Chisinau, Republica Moldova în perioada 10.05.201813.05.2018.

Dl. Velicea V. prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului superior din cadrul primariei, dispozitia ACOR si notificarea de plata.
Dl. Primar- trebuie sa mergem la Chisinau, o delegatie din Consiliul director al
Asociatiei comunelor Alba; suntem 6 primari care mergem la congres in Republica
Moldova; fiind an centenar, facem congres comun
Dl. Marginean- poate gasiti si o comuna pentru infratire
Dl. Primar- da, chiar intentionez sa gasesc o comuna
- Fiind deplasare externa, trebuie hotarare de consiliu
Se supune la vot şi se votează cu 9 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl. Bocea, dl.
Velicea V, dl. Suciu, dl. Budiu, dl. Gligor, dna. Comsa, dl. Rosca, dl. Marginean,).
Se adoptă hotărârea nr. 39
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind modificarea si
completarea art. 3 din HCL nr. 30/2018 -aprobarea închirierii pajiştilor permanente
din proprietatea privată a comunei Valea Lunga, disponibile pe raza comunei Valea
Lungă, satele Glogoveţ şi Tauni.
Dl.Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului debutant din cadrul primariei si adresa Institutiei Prefectului jud. Alba.
Dl. Primar- la hotararea initiala noi am scazut pretul, dar prefectura prin adresa ne-a
comunicat ca nu se poate sa scadem sub pretul care iasa, iar la Glogovet, pentru ca
este inchiriere, nu avem voie sa dam gratuit, fara plata
Dl. Budiu- dar se deconteaza
Dl. Primar- au fost aici, le-am explicat, daca isi fac fantana se deconteaza de la chirie
- Am sunat si la apia la Blaj, daca in 2 luni isi curata, vin in control la fata locului
si le trece suprafata anul acesta la subventie
- Pentru padure facem contract cu ocolul silvic, vin marcheaza lemnul si isi scot
banii pe lemn, dar trebuie un pic de munca
- Sunt inchiriate pe 10 ani
- Dupa primii doi ani pot sa-si puna si agromediu
Dna. Secretar- sunt sume care iasa conform legii
- Daca aveam noi facute investitii si lucrari, puteam sa le scadem acum, ca asa
zice articolul din lege; nu le-am avut, atunci trecem la ei(chiriasi) posibilitatea
sa se deconteze lucrarile prinse in amenajament si doar cu aprobarea
proprietarului pe baza de deviz conform legii
Dl. Budiu- sunt si fantani vechi ramase acolo, dar nu este apa
Dl. Primar- daca sunt pe pasune, pot sa le repare, sa faca altele
Se supune la vot şi se votează cu 9 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl. Bocea, dl.
Velicea V, dl. Suciu, dl. Budiu, dl. Rosca, dl. Marginean, dl. Gligor si dna.
Comsa)
Se adoptă hotărârea nr. 40
Ordinea de zi fiind epuizată dl. Velicea V declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ, 08.05.2018

Preşedinte de şedinţă,
Velicea Vasile

Secretar,
Banea Kinga Katalina

