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, 31.03.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.66/23.03.2015.
Dispoziţia nr. 66 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 13 consilieri din totalul de
13. La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Valea Lungă.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local
este publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, în
timp util, de către secretarul comunei, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. În temeiul art.42 alin.5 din
Legea 215/2001, secretarul supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal al
şedinţei anterioare.
Domnul Țantea Ioan are obiecții și anume, nu s-a menționat în procesul verbal
anterior de ce nu s-a pășunat la Glogoveț pe pășunea închiriată, dacă nu s-a pășunat
ce măsuri s-au luat, dacă s-a respectat legea 34 privind pășunile?
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13, cu efecuarea
mențiunilor anterioare . În temeiul art.42 alin. 6 din Legea 215/2001, procesul verbal
şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar
special care a fost numerotat, sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de
către secretarul comunei.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Petrianu Ovidiu Ștefan ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni(decembrie 2014, ianuarie și februarie 2015).
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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni ( martie
2015, aprilie 2015 si mai 2015).

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 822/21.04.2010,
încheiat cu Dodu Ana, avand ca obiect construcții- dormitor, în suprafață de 22,05 mp, bucătărie, în
suprafață de 25,97 mp și teren în suprafață de 1000 mp, situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei,
nr. 287, jud. Alba, al cărui termen va expira la data de 21.04.2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 3/2015 privind propunerea de atribuire a unor
terenuri prin Ordinul Prefectului Județului Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate a Primarului com. Valea Lungă pe anul 2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și
lista de investiții;
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuţiei bugetului local pe anul 2014.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul
2015 şi a criteriilor de participare.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
8. Proiect de hotărâre privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal
în comuna Valea Lungă, judeţul Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului situat
administrativ în comuna Valea Lungă, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba, compus din casă, curte și
grădină intravilan, înscris în CF 71095 Comuna Valea Lungă(CF vechi 2202), nr. top 372, 373 în
suprafață totală de 374 mp.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

10. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru din totalul de 13,.
1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni ( martie 2015, aprilie 2015 si mai
2015).
Doamna Stoia Viorica o propune pe doamna Comșa Călina.

Domnul Bocea Lucian îl propune pe domnul Bocea Gheorghe.
Se supune la vot, 11 voturi pentru doamna Comșa Călina, 2 împotrivă respectiv
dl. Bocea Lucian și dl. Țantea Ioan.
Dl. Țantea Ioan- ar trebui să fie toți consilierii președinți pe rand.
Se adoptă hotărârea nr. 16 din 31.03.2015.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere nr. 822/21.04.2010, încheiat cu Dodu Ana, avand
ca obiect construcții- dormitor, în suprafață de 22,05 mp, bucătărie, în suprafață de
25,97 mp și teren în suprafață de 1000 mp, situat în comuna Valea Lungă, str.
Victoriei, nr. 287, jud. Alba, al cărui termen va expira la data de 21.04.2015.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Doamna Comșa Călina întreabă dacă sunt comentarii?
Domnul Bocea Lucian- sigur, suntem de acord!
Nu sunt alte comentarii.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 17 din 31.03.2015.
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind revocarea
HCL nr. 3/2015 privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul
Prefectului Județului Alba.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Domnul primar ia cuvantul- spune că este vorba despre terenul fam. Bulugea,
fiind casa cumpărată la Legea 112/1995 nu se poate atribui în proprietate terenul prin
Ordin al Prefectului, doar prin concesiune sau vanzare, cf adresei Instituției Prefectului
Județul Alba, atașată proiectului de hotărare
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 18 din 31.03.2015.
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului com.
Valea Lungă pe anul 2015 .
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare. Dansa spune că este vorba
despre ocuparea postului de inspector de specialitate debutant de către doamna Ivașca
Ancuța, prin concurs.
Domnul Bocea Lucian- nu avem treabă cand se angajează ci cand se dă afară.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 19 din 31.03.2015.
5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local și lista de investiții.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Dl. primar spune că este vorba despre următoarele cheltuieli: banii pt.
buldoexcavator care se vor primi de la APDRP și cu care se va achita creditul la OTP

Bank și 2000 lei, pentru hotarari judecătorești, trecuți dintr-un trimestru în altul la
învățămant.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 20 din 31.03.2015.
6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii execuţiei bugetului local pe anul 2014.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Dl. Țantea Ioan– am mai aprobat parcă bani pt. căminul cultural, aproximativ
200.000 lei, pt. acoperiș?
Dl. primar- s-a făcut termoizolarea căminului, proiectul nu este prevăzut cu
acoperiș, nu se poate modifica proiectul, are hidroizolație deasupra. Ar fi trebuit să
știți asta domnule Țantea, am mai discutat de multe ori acest lucru.
Dl Găurean Ironim- ați fost acolo sus pe acoperiș?
Dna. Comșa Călina- eu am urcat pe scară.
Dl. primar- s-a turnat beton 3 randuri de membrane...
Dl. Țantea Ioan- căminul numai acum îl trecem în inventar? Am văzut la
ședința de îndată că se modifica inventarul.
Dl. primar- nu ne putem întăbula cu el doar cand se face recepția finală, terenul
este pe Comuna Valea Lungă.
Dl. Țantea Ioan- se fac reparații la cămin?
Dl. primar- cum să se facă reparații, este o lucrare în curs?
Doamna Comșa Călina- să revenim și să supunem la vot.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 21 din 31.03.2015.
7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2015 şi a criteriilor de
participare.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se adoptă hotărârea nr. 22 din 31.03.2015.
8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind reabilitarea
şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Lungă, judeţul
Alba.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare. Dansa spune că s-a
discutat în ședința anterioară la diverse despre acest lucru.
Dl. primar- ne-am hotărat să dăm drumul la proiect, cu plata în rate, pt. că nu
avem bani să plătim odată, poate reușim anul acesta să terminăm lucrarea.
Nu vom plăti mai mult decat acum, se va reduce consumul la curent, plătim mai
puțin la Electrica, diferența la firma care va face lucrarea.

Se va merge pe același nr. de lămpi, cate erau pană acum, nu mai multe, pt. că e
mai scump. Soluția este pe termen lung.
Dl Bocea Lucian- nu trebuie făcută o licitație?
Dl. primar- dacă se adoptă HCL, pasul următor va fi licitația.
Dl. Țantea Ioan- ar trebui să găsim și alte soluții.Cand ati venit din Belgia
domnule primar ne-ați spus că ați văzut parcuri eoliene. Prin fonduri europene s-ar
putea face un parc eolian.
Dl. primar- nu este zona potrivită pentru asta.
Dl. Țantea Ioan- eu zic că asta ar fi o soluție mai potrivită.
Dl. primar- noi nu putem accesa fonduri europene pt. parcuri eoliene.
Dl. Țantea Ioan- eu zic să nu ne grăbim
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru și două împotrivă(domnul
Bocea Lucian și domnul Țantea Ioan).
Se adoptă hotărârea nr. 23 din 31.03.2015.
9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a imobilului situat administrativ în comuna Valea
Lungă, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba, compus din casă, curte și grădină intravilan,
înscris în CF 71095 Comuna Valea Lungă(CF vechi 2202), nr. top 372, 373 în
suprafață totală de 374 mp.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Dl. Bocea Lucian- se înscrie la cuvant. Nu este legal ce vreți să faceți, de ce la
Dodu Ana s-a acceptat și la mine nu?
D-na secretar- la Dodu Ana s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere,
cf. legii, în acest caz este vorba despre scoaterea la licitație publică prin închiriere a
imobilului în care dvs. ați locuit cu chirie. Contractul de închiriere încheiat cu dl.
Bocea Emilian a expirat în data de 31.12.2014 și nu a mai fost prelugit de către
consiliul local pt că mai aveti o casa cumparata la Legea 112/1995, astfel că nu este
legal sa mai stați cu chirie în altă casă aparținand Statului Roman. Este o situație cu
totul diferită față de cea a lui Dodu Ana .
Dl. primar- la fel a fost și la doctorul Dulău Gheorghe, și-a cumpărat o casă la
Legea 112/195, și apoi a vrut să mai cumpere una-pt. cabinet, dar a ajuns în instanță și
a pierdut.Mergem pe respectarea legii, eu și doamna secretară nu putem semna ceva
ilegal.
Dl. Bocea Lucian- eu știu că s-a dat adeverință ilegală de la primărie , referitor
la Legea 112/1995.
Dl. primar- se scot documente și informații din primărie?
Dl. Țantea Ioan- să fie premiați cei care scot în evidență ilegalități.
Dl. primar- vorbiți prostii.
Dl. primar- cand ați cumărat casa domnule Bocea, cealaltă casă a fost dată în
chirie domnului Cioban Vasile și s-a anulat contractul cu Bocea Emilian.
Dl. Bocea Lucian- ce aveți cu mine, cu familia mea? Mi-ați promis că o să-mi
vindeți casa.Ați spus că eu umblu prin crașme, că semăn cu tata.Spune-ți de față cu
toți consilierii ce aveți cu mine?

Dl. primar- spune tu ce am eu cu tine?
Dl. Bocea Lucian- l-ați dat afară pe tata, l-ați pus la lucru, venea curat la servici
și mergea acasă tot murdar.
Dl. primar- nu am nimic cu tine, doar respect legea. Dl. Bocea Emilian nu-și
făcea treaba și nu mai aveam nevoie de șofer.
Dl. Bocea Lucian- ce aveți cu mine atunci, cu mama mea? Lumea din primărie
trăiește în stres, de aceea a plecat și doamna Man Ioana de la registrul agricol.
Dl. primar- trăiesc în stres cei care nu știu să lucreze.
Dl. Găurean Ironim- Man Ioana a stat la mine în chirie, a plecat la un salariu
mai bun.
Dl. primar- nu eu decid aici, ci consiliu local.
Doamna Comșa Călina- alegem votul secret , este vorba de persoane .
Dl. Bocea Lucian- nu are voie să voteze cf art. 46 din Legea 215/2001.
Dl. Bocea Gheorghe afin de gr. III(unchiul dl. Bocea Lucian)- nu va vota cf.
art.46 din Legea 215/2001.
Doamna Comșa Călina- pe buletinul de vot se a trece DA și NU. Se va
încercuia opțiunea fiecăruia. Se respectă Legea 215/2001 și regulamentul de
organizare și funcționare al consiliului local.
Doamna secretar- a redactat 11 buletine de vot cu DA și NU, care se numără în
fața comisiei.
Doamna Comșa Călina- să stabilim o comisie din 3 membrii.
S-au ales în comisie: dl. Staicu Solomon-viceprimar, dna. Stoia Viorica și dl.
Țantea Ioan.
Dl. viceprimar- arată urna tuturor, este goală.
Începe votarea, se împart buletinele de vot, fiecare consilier votează și introduce
în urnă buletinul de vot. Dl. Bocea Lucian și dl. Bocea Gheorghe nu votează.
Comisia de validare a întocmit un proces verbal de validare a procesului de
votare, care se va anexa prezentei.
În urma desigilării urnei s-a constatat de către comisie: total 11 buletine de vot
din care:
- 2 buletine de vot- NU- nu se aprobă închirierea imobilului
- 9 buletine de vot- DA- se aprobă închirierea imobilului
Cf. art.45 alin. 3 din Legea 215/2001 hotărarile privind patrimoniul se adoptă cu
votul a două treimi din nr. total al consilierilor.
Astfel se adoptă HCL nr. 24/31.03.2015
11.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi –Diverse
Dl. Bocea Lucian- de ce s-a mai prelungit contractul de închiriere dacă nu era
legal? Nu mai contează, oricum.
Dl. Bocea Lucian- dvs. domnule primar de unde aveți pămant în Glogoveț?
Dl. primar- l-am cumpărat.
Dl. Bocea Lucian- proprietarul vechi este mort, de la cine l-ați cumpărat?
Dl. primar- am cumpărat terenul de la Bunea Victoria, trăia atunci, pe urmă a
decedat și moștenitorii au făcut succesiune.

Dl. Bocea Lucian- știu moștenitorii?
Dl. primar- da, cum să nu știe.
Dl. Bocea Lucian- terenul unde aveți ferma de porci de unde îl aveți?
Dl. primar- l-am cumpărat de la Păculea Mihai.
Dl. Bocea Lucian- de unde a avut teren în Glogoveț Bunea Victoria?
Dl. primar- cf. Lg 247/2005 Bunea Victoria a primit teren în Glogoveț, deoarece
era teren disponibil.
Dl. Țantea – spune că la întrebat el pe dl Bocea Lucian dacă s-a respectat
amplasamentul, de aceea a întrebat.
Dl. primar- la cererea dnei. Bocea Liliana- mama dl. Bocea Lucian a fost
verificat și pămantul dl. Bocea Gheorghe. Acum 3 ani aveați declarat domnule Bocea
la registrul agricol și la impozite 2 ha teren iar la APIA 14 ha teren, există un proces
verbal în acest sens.Eu tot pămantul din Valea Lungă îl dețin legal, îl am cumpărat.
Dl. Bocea Lucian- cum ați făcut la colectiv, cu expertiza că nu apare construcție,
că vreți să faceți ANL.
Dl. primar- nu există autorizație de construcție pt. nici o construcție acolo, o să
fac un denuț la DNA, pt. că acest proces cu Ciufudean Ioan durează de 10 ani.
-dl. Ciufudean Ioan- are 2 titluri de proprietate pe 2 locuri de casă, nu
a avut cerere la nici o lege a fondului funciar.Terenul este al primăriei, de 10 ani
cheltuim în instanță cu acest teren. Primăria a făcut schimb de teren , pt. acest teren,
iar noul proprietar nu poate să-l folosească.
Dl. Bocea Lucian- în expertiza de la colectiv nu apare construcție!
Dl. Bocea Lucian-fratele dvs. domnule primar are o construcție la Tăuni, este pe
terenul primăriei, sau o are în proprietate?
Dl. primar- o are în proprietate, astfel nu făcea construcția.
Dl. Bocea Lucian- ați făcut cămin și primărie, ați adus datorii la bugetul local.
Proprietarii căminului vechi erau de acord să-l vandă.
Dl. primar- habar nu ai despre ce vorbești.
Dna. Comșa Călina- există instanță pt. astfel de probleme.
Dl. Bocea Lucian- există un caz în Valea Lungă, de exemplu dacă nu îți plătești
impozitul îți poți pierde terenul?
Dl. primar-nu, de exemplu sunt persoane care au în anexă pămant, dar nu l-au
cerut pană acum, dacă vin și-l cer acum vor plăti impozitul pt. întreaga perioadă.
Dl. Petrianu Ovidiu- în zona barierei CFR, pană la pod, nu se poate pietrui?
Poate cei de la Arcada ne ajută.
Dl. primar- vom vedea ce vom putea face.
Dl. Boțan Ioan- referitor la buldoexcavator, există șofer pt. acesta?
Dl. primar- nu, dar vom angaja.
Dl. primar i-a chemat în ședință pe dl. Șuta Ioan și dna. Popa Otilia, de la
registrul agricol să-i întrebe dacă se dau adeverințe ilegale din primărie?
Dl. Șuta Ioan- se fac adeverințe de spațiu, de teren, etc, legale.
Dl. Bocea Lucian- de exemplu Cosma Nicolae nu a primit adeverință inițial,
cand era Man Ioana la registrul agricol, apoi i s-a dat.

Dl. primar- Cosma Nicolae, lucrează acel teren de la o mătușă, a adus o
împuternicire de la mătușa sa.
Dl. primar îl întreabă pe dl. Șuta Ioan dacă își amintește că familia Bocea
figura la registrul agricol cu 2 ha și la APIA cu 14 ha teren?
Dl. Șuta Ioan- da
Dl. primar- cele mai mari nereguli la registrul agricol le face mama ta.
Dl. Șuta Ioan și dna. Popa Otilia pleacă din ședință.
Dl. Boțan Ioan- să angajăm odată șofer pt. buldoexcavator, să-l putem folosi.
Dl. primar- vom demara cat mai repede concursul.
Dl. Boțan Ioan- se aruncă gunoi pe Zăvoi, l-am văzut pe dl. Staicu Ioan, pe dl.
Mărginean Vasile, pe dl. Bor.
Dl. viceprimar- o să vedem care este situația și o să luăm măsuri, indiferent
despre cine este vorba.
Dna. Comșa Călina- să le facem o înștiințare acasă, trebuie mai multă
informare, să fie amendați, să se aplice legea.
Dl. Boțan Ioan- să facem rost de vopsea, să vopsim gardul la baza sportivă, se
ruginește.După ce se joacă fotbal se aruncă sticle de plastic peste gard.
Dl Boțan Ioan- voiam să știu de buldoexcavator pentru că m-a întrebat cineva
dacă se închiriază.
Dl. Țantea Ioan- îl întreabă pe primar cum se consideră dansul ca primar?
Proprietar al primăriei sau cum? Văd că ia decizii pt. unii oameni favorabile, pt. alții
nu. De ce face diferențe, pe unii îi aprobă pe alții nu. Cine vă credeți? Trebuie să fiți în
slujba cetățenilor.
Dna. Comșa Călina- aceste întrebări sunt atac la persoană, nu fac tema
Consiliului Local. Eu nu dau dreptul acestor discuții.
Dl. primar- dorește să răspundă. Nu sunt patronul acestei instituții, faptele
vorbesc de la sine. Nu pot să dau pe nimeni afară, dacă nu există sancțiuni, există
constituită o comisie de disciplină pt. asta. Adeverințele s-au dat conform actelor
doveditoare, dacă știți altceva haideți cu exemple și mergem la acte. Audiențe primesc
oricand, nu există un program fix. Eu consider că lumea din comună a gandit altfel, de
aceea sunt primar la al treilea mandat.
Dl. Bocea Lucian- lumea nu știe ce datorii are primăria.
Dl. primar- nu sunteți la curent, pentru primăria veche trebuia plătită chirie
peste 3000 lei, iar pentru căminul vechi, peste 2000 lei. Plăteam mai mult dacă
rămaneam cu chirie, era mult mai rău.
Dl. viceprimar- în sat se vorbește că mai avem 11 mld. lei datorii la cămin și nu
este al nostru.
Dl. primar- 11 mld lei ne mai trebuie pt a putea finaliza lucrările, nu avem
datorie. Se pleacă cu informații eronate din primărie, din consiliu local.
Dl. Țantea Ioan- ce e cu promisiunile dinaintea campaniei electorale, referitor la
drumul de la Lodroman, că se face lucrarea?
Dl. primar- acest proiect este pe fonduri europene, cand vine a doua tranșă de
bani se va continua lucrarea, nu depinde de noi.

Dl. Țantea Ioan- drumul deja făcut la Lodroman se degradează pană se
continuă lucrarea, uitați pierderile!
Dl. Gherman Vasile Cornel- cum se poate să-l atacați așa pe dl. primar, să- l
faceți în toate felurile? L-au ales 6 sate primar, mai terminați odată cu aceste
probleme.
Doamna Comșa Călina- nu avem dreptul să facem atac la persoană, atata timp
cat reprezentăm comunitatea locală, să nu deviem de la subiect. Discutăm probleme
strict legate de comunitatea locală.
Dl. Șerbu Ioan- referitor la asfaltarea drumului Lunca- Lodroman, înainte de
campanie PSD a strans semnaturi că face drumul, măcar 2 podețe să faceți.
Dl. Găurean Ironim- referitor la neexercitarea obligațiilor de consilier.
- dl. Țantea Ioan ar trebui să vadă de strada Zăvoiului,
depozitarea și manipularea dejecțiilor de animale- vizat dl. Bocea Lucian. Valea de pe
str. Viilor este plină de sticle și mizerii.
-pe str. T.Vladimirescu nu pot face lumea să-și ducă
utilajele de la poartă.
- referitor la echipa de fotbal- propun în funcția de
antrenor al echipei pe dl. Țantea Ioan, iar drept recompensă îi dăm fanul de pe teren.
- la familia Ciufudean Ioan- mizerie foarte mare.
- s-a format aici o echipă împotriva primarului. Cine a
fost Mihai Paraschiva- contabil al primăriei, cine se răzbună pentru ea- Deac Daniela .
Cine a fost Vass Steluța- secretara primăriei, cine se răzbună pentru ea- Țantea Ioan.
Cine a fost Fleșer Ana- funcționar registru agricol, cine se răzbună pentru ea- Bocea
Lucian. Cine a fost Deneș Gheorghe- fost primar, cine se răzbună pentru elCiufudean Ioan. Domnul primar a demontat acest lucru.
Doamna Comșa Călina- dl. Găurean a spus un pamflet, ar trebui pus în versuri.
Ar trebui să terminăm cu aceste atacuri la persoană, există judecată pentru asta.Ar
trebui ca data viitoare Legea 215/2001 să fie studiată foarte bine de consilierii locali,
să ne cunoaștem cu toții atribuțiile.
Dl. Bocea Lucian- întotdeauna înainte să vorbești de altul, mai bine îți vezi
gunoiul din curte.
Dl. primar- conform ședinței trecute, dl. Țantea Ioan a solicitat un raport cu
pășunile concesionate de Primăria Valea Lungă , astfel că îi dau citire.
Dl. Țantea Ioan- în total cat este pășunea, aproximativ 1000 ha?
Dl. primar- nu, la Legea 247/2005 s-a diminuat, asta este pășunea care ne-a
rămas.
Dl.Țantea Ioan- solicită copia acestui raport.
Dl. primar- faceți o cerere și o să vi-l dau
Dl. Țantea Ioan- este un abuz, eu vreau să-l văd acum, eu nu recunosc acest
raport dacă nu-l văd.
Dna. Comșa Călina-ați solicitat luna trecută la ședință ca primarul să vă
informeze despre acest raport, dl. primar tocmai a făcut acest lucru.
Dl. Bocea Lucian încearcă să înregistreze cu telefonul, la semnul dl. Țantea
Ioan.

Dna. Comșa Călina- fără acceptul meu nu aveți voie să mă înregistrați.Ați
atacat intimitatea personală. Dacă ați înregistrat sau filmat este atac la persoană. S-au
depășit drepturile cetățeanului în această ședință.
Dl. Țantea Ioan este un raport prezentat în fața consiliului, trebuie să-l vedem,
hoților de consilieri.
Dl primar- pt. că dl. Țantea Ioan ne-a făcut hoți, ne-a înregistrat și filmat, vreau
să fac o plangere.
Dl. Banța Lucian, de la Postul de Poliție Valea Lungă este chemat în ședință
pentru a calma spiritele.
Dl Țantea Ioan – îi explică dl. Banța Lucian faptul că dl. primar a refuzat să-i
dea documentul care a fost prezentat în ședință.
Dl. primar- am citit documentul, i se va da domnului Țantea Ioan la cerere
scrisă.
Dl. Țantea Ioan- și ședințele de guvern se înregistrază.
Dl. primar- da, oficial se poate înregistra toată ședința.
Dna. Comșa Călina – se poate înregistra cu acordul consilierilor.
Dl. Bocea Lucian- dacă voiam să înregistrez o făceam de la început.
Dna Comșa Călina a propus citirea procesului verbal acum pt. a vedea dacă sunt
omisiuni.
Nu este interesat nici un consilier referitor la acest lucru.
Nu mai sunt discuţii la diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată doamna Comșa Călina declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ 31.03.2015

Preşedinte de şedinţă,
Comșa Călina

Pt. Secretar,
Oltean Maria

