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, 29.06.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.183/19.06.2015.
Dispoziţia nr. 183 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni ( iunie
2015, iulie 2015 si august 2015).

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și
lista de investiții;
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate a Primarului comunei Valea Lungă pe anul 2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 120.000 lei(fără TVA) din capitolul
83.10- Păşuni și capitolul 84.02-Străzi, pentru achiziţionarea de piatră dolomita în vederea
reabilitării drumurilor de acces spre păşunile comunale și a drumurilor comunale din comuna Valea
Lungă.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 90/18.12.2012, HCL nr.
8/31.01.2014 și HCL nr. 4/30.01.2015 privind însuşirea şi aprobarea Acordurilor de cooperare dintre
Comuna Valea Lungă şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 12 voturi pentru din totalul de 12
prezenți.
7. 1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni ( iunie 2015, iulie 2015 si
august 2015).
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar.
Dl. Gherman Vasile Cornel o propune pe doamna Stoia Viorica.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 42 din 29.06.2015.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista de investiții;.
Doamna Stoia Viorica citește proiectul de hotărare inițiat de primar și anexele
la acesta .
Doamna Stoia Viorica- presupun ca toți ați studiat anexele și știți despre ce este
vorba.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 43 din 29.06.2015.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei
Valea Lungă pe anul 2015.
Doamna Stoia Viorica citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Dl. primar-un post de pe cultură trece la compartimentul deservire, pentru a
putea angaja un șofer pe microbuzul școlar.
Nu mai sunt alte discuții.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 44 din 29.06.2015.
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 120.000 lei(fără TVA) din capitolul 83.10- Păşuni și capitolul
84.02-Străzi, pentru achiziţionarea de piatră dolomita în vederea reabilitării
drumurilor de acces spre păşunile comunale și a drumurilor comunale din comuna
Valea Lungă.
Doamna Stoia Viorica- citește proiectul de hotărare inițiat de primar.
Dl. primar- dolomita este o piatră mai bună și mai rezistentă decat cea spartă
concasată.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 45 din 29.06.2015.
1.

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea HCL nr. 90/18.12.2012, HCL nr. 8/31.01.2014 și HCL nr.
4/30.01.2015 privind însuşirea şi aprobarea Acordurilor de cooperare dintre Comuna
Valea Lungă şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România.
Doamna Stoia Viorica- citește proiectul de hotărare inițiat de primar.
Domnul primar- cu 01.iulie creste salariul minim pe economie la 1050 lei de la
975 lei.De aceea a trebuit aprobata modificarea a acordului ACOR.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 46 din 29.06.2015.
6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi - Diverse.
Se înscriu la diverse: Bocea Lucian Emilian, Șerbu Ioan și Comșa Călina
Dl. Bocea Lucian Emilian- ecchipa de fotbal m-a întrebat dacă îi susțineți dl.
primar în liga a 4.
Dl. primar- la mine nu a venit nimeni. Trebuie să vinp la primărie să discute cu
mine, dacă au ceva de spus.
Dl. Șerbu Ioan- felicitări dl. primar pt. tronsonul de asfalt Lunca Lodroman. În
ședința trecută erați criticat de unii consilieri pt drum, acum deja este făcut.
Dl. primar- am avut noroc că am început acum 2 săptămani cand a fost vremea
bună, 30 de mașini pe zi au fost pe drum. A trebuit să alergăm după oameni, care
treceau cu animalele, cu căruțe, cu utilaje pe drum, deoarece pană se întarea asfaltul
nu trebuia să se circule pe drum.

D-na Comșa Călina- felicitări pt. iluminatul public. Referitor la șofer pt.
microbuzul școlar, ar fi bine să fie un șofer din sat.
Dl. primar- da, trebuie permis categoria D1, salariul va fi minim pe economie, o
să găsim greu șofer.
D-na Comșa Călina- în 19 iunie cei 2 veterani de război, Pușcă Vasile și Rusu
Aurel au primit diplomele de cetățeni de onoare în cadrul festivității de încheiere a
anului școlar 2014-2015. Domnii respectivi au fost foarte emoționați, a fost un
eveniment frumos. Am apărut și în ziarul Unirea.
Dl. Petrianu Ovidiu Ștefan- referitor la bariera CFR, din Valea Lungă, ce mai
știți, s-a făcut adresă în scris la CNCFR București?
Dl. primar- sigur că da.
Nu mai sunt discuţii la diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată doamna Stoia Viorica declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ 29.06.2015

Preşedinte de şedinţă,
Stoia Viorica

Pt. Secretar,
Oltean Maria

