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, 28.05.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.157/20.05.2015.
Dispoziţia nr. 157 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 12 consilieri din totalul de
13, domnul Botan Ioan este absent. 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.
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12 prezenți. 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
doamna consilier Comșa Călina aleasă preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni(martie 2015, aprilie 2015 și mai 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 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă;
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținand
comunei Valea Lungă.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvolatre
Intercomunitare Salubris Alba pentru anul 2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,, Cetățean de Onoare,, al comunei Valea Lungă
domnului Pușcă Vasile, veteran de război, cu domiciliul în comuna Valea Lungă, sat Tăuni, nr. 148, jud. Alba
și domnului Rusu Aurel, veteran de război, cu domiciliul în comuna Valea Lungă, sat Tăuni, nr. 215, jud.
Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 12 voturi pentru din totalul de 12
prezenți.
1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar și anexa .
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 38 din 28.05.2015.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind casarea
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținand comunei Valea Lungă.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar și anexele
la acesta .
Doamna Comșa Călina întreabă dacă sunt comentarii? Nu sunt.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 39 din 28.05.2015.
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvolatre Intercomunitare Salubris Alba
pentru anul 2015.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Dl. primar-de la începutul anul viitor Asociația Salubris va prelua tot județul.
Din vara anului 2015 se va închide groapa de gunoi de la Alba și nu știu ce vom face.
Doamna Comșa Călina- se va face reciclare selectivă.
Dl. primar- noi deocamdată aprobăm cotizația la asociație.
Nu mai sunt alte discuții.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.

Se adoptă hotărârea nr. 40 din 28.05.2015.
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de ,, Cetățean de Onoare,, al comunei Valea Lungă domnului Pușcă Vasile,
veteran de război, cu domiciliul în comuna Valea Lungă, sat Tăuni, nr. 148, jud. Alba
și domnului Rusu Aurel, veteran de război, cu domiciliul în comuna Valea Lungă, sat
Tăuni, nr. 215, jud. Alba;
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar, adresa
MAP, Direcția Calității Vieții .
Dl. Gherman Vasile- le dorim viață lungă.
Doamna Stoia Viorica- cand îi vom face cetățeni de onoare?
Dl. primar- trebuie mai întai să tipărim diplomele, apoi să stabilim un cadru mai
festiv în care să le înmanăm.
Doamna Comșa Călina- este o onoare pt. noi, pt. comunitate să omagiem acești
doi eroi.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 41 din 28.05.2015.
5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi - Diverse.
Dl. primar- citește adresa ISU Unirea Alba Iulia privind dotarea cu o
autospecială a serviciului voluntar pt. situații de urgență sau încheierea de convenții
cu alte consilii locale care au aceste autospeciale.Primăriile nu au aceste mașini, cu
anu în urmă am avut un contract cu Combinatul din Blaj. Am înteles că la Jidvei se va
înființa serviciul pt. situații de urgență.
Se înscriu la diverse dl. Bocea Lucian, Șerbu Ioan, Țantea Ioan.
Doamna Comșa Călina-lista rămane deschisă.
Dl. Bocea Lucian- banii pt. echipa de fotbal cand îi vor primi? Jucătorii se
plang ca nu au bani.
Dl. primar- termenele legale acestea sunt, nu putem să facem ce vrem noi. Cand
vine Curtea de Conturi ne ia banii dacă nu este totul legal.
Doamna secretar- s-a publicat anunțul în Monitorul Oficial, în ziar și pe site,
termenul de la publicare pană la selecția ofertelor este de 30 de zile, dacă nu sunt 2
oferte se mai transmite o dată anunțul și se mai prelungește o dată perioada. Asta este
legea.
Dl. Șerbu- ar trebui felicitat dl. primar pt. achiziția microbuzului școlar și să-i
aducem mulțumiri.
Doamna Stoia- din toamnă se va folosi?
Dl. primar-da, se va angaja șofer pe primărie. Prin HCL se poate aproba
folosirea lui și pt. alte destinații(excursii de grup, etc).
S-a început din nou lucrarea la drumul Lunca-Lodroman, astfel că drumul va fi
bun iar microbuzul va merge doar pe drumuri bune.
Dl Gherman- domnule primar cum ai reușit?
Dl.primar- m-am zbătut și am reușit.
Dl. Găurean- să-l facem cetățean de onoare pe dl. primar.

Doamna Stoia- cand nu mai este primar vom putea, acum nu.
Dl. primar- mulțumesc domnule Găurean, dar nu este cazul.
Doamna Comșa- elevii de la Lodroman vin acum la școală la 8 15 , cei de la
Tăuni pleacă la 11 45, din cauza transportului. Timpul meu de lucru cu ei este redus.
Dl. Găurean- în Satu Nou ar trebui o mașină de piatră, sunt multe gropi pe
stradă.
Dl. Țantea-felicitări pt. microbuz.
- Vă contrazicdl. Primar referitor la starea drumurilor, nu este așa de
bună cum ziceți.
Dl. primar-eu azi am fost la Lodroman și nu este rău drumul.
Dl. Țantea- ați fost cu mașina primăriei.
Dl. viceprimar- de ieri s-au reluat lucrările la drum, a venit firma.
Dl. primar- nu s-a turnat fundația pt. asfaltare încă .Podețele vor fi făcute prima
dată și apoi asfaltul.
Doamna Stoia- pana în toamnă cand începe școala va fi gata drumul și
microbuzul va circula pe un drum bun.
Doamna Comșa- din comuna Valea Lungă doar 2-3 elevi fac naveta la Blaj,
spre deosebire de alte comune, este un lucru foarte bun. Despre canalizare ce puteți să
ne ziceți domnule primar?
Dl. primar- nimic, deocamdată.
Dl. Țantea- balul vanatorilor nu s-a mai tinut aici, a plouat în cămin, ăsta a fost
motivul?
Dl. primar- nu plouă în cămin, nu s-a ținut balul pt. că nu am avut scaune, cand
au venit să preia căminul se spăla pe jos, nu erau perdele puse, pe jos nu era pusă
gresia, așă că s-au supărat și au mutat în căminul de la Mănărade evenimentul.
Doamna Comșa- tavanul e nou, în dreptul luminilor s-au lăsat plăcile, în rest sau scos, pt. a se usca cimentul. Eu am fost în cămin și am văzut.
Dl. primar- cei de la ajutor sunt în cămin rașchetează și fac curățenie. După ce
se pune pe jos gresia, se mai zugrăvește o dată și interiorul este gata.
Dl. Bocea Lucian- se poate închiria căminul.
Dl primar- da, momentan mai lucrează și firma la instalații, nu avem încă nici o
cerere pt. cămin.
Dl. Țantea- nimeni nu dă socoteală pt. banii publici, nu-și atinge scopul
lucrarea., sunt lucrări făcute în pripă.
Dl. primar- ce borbești domnule Țantea? Tot prostii.
- îi dă doamnei Comșa o reclamație făcută de dl. Băcilă Vasile la
Primul Ministru, transmisă nouă de Instituția Prefectului Alba, privind emiterea TP
14106/1383/24.07.2008 în suprafață de 132, 485 ha, către SC Maria Turism SRL.
Dl. primar- oamenii au vandut terenul către SC Maria Turism SRL nu primarul.
Mai am vreo 5-6 reclamații făcute de dl. Băcilă Vasile, o să-l dau în instanță și
Necșulescu la fel, pt. denigrare și calomnie.
Dl. primar- îi dă doamnei Comșa să citească o adresă emisă de Curtea de
Conturi Alba, adresată dl. Bocea Emilian, răspuns la petiția acestuia în urma căreia sa făcut auditul extern al Camerei de Conturi Alba în anul 2013.

Doamna Comșa dă citire adresei.
Dl. Țantea – multe nereguli s-au constatat.
Dl primar- o parte din firme au dat deja banii, cu vreo 3 firme suntem în
instanță, se vor recupera banii de la ei.
-s-au dat informații din primărie dl. Bocea Emilian, care din 2010 nu
mai lucreaza în primărie.
Dl. Țantea- ce vă deranjează dl. primar mai mult , nedreptățile sau scurgerea de
informații din primărie?
Dl. primar- eu sunt în proces doar cu angajarea lui Dolcoș Claudiu, la Popa
Anica vor răspunde fostul primar și fosta secretară de atunci, care au făcut-o
funcționar, la restul punctelor din petiție răspund firmele care au făcut lucrările.
Dl. Găurean- consiliului local nu i s-a imputat nimic, e foarte important acest
lucru.
Dl. primar reclamații am avut multe de 3 mandate și o să mai am, dar am ieșit
mereu cu fruntea sus.
Dl. primar- eu am muncit o viață, se vede ce am, tu, domnule Bocea Lucian
arată-mi ce ai? Arată-mi că ai demnitate, o casă, de 20 de ani de ce nu ai luat casa de
la ceilalți primari, daca s-a putut?
Dl. Bocea Lucian – am făcut și eu, am terenuri. De cand l-ai dat afară pe tata, de
acolo vine reclamația.
Dl. primar- a dormit în mașina primăriei, toată ziua, de aceea l-am dat afară,
cand s-au făcut restructurări.
Nu mai sunt discuţii la diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată doamna Comșa Călina declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ 28.05.2015

Preşedinte de şedinţă,
Comșa Călina

Pt. Secretar,
Oltean Maria

