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, 28.01.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.28/20.01.2016.
Dispoziţia nr. 28 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.
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13 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
domnul consilier Petrianu Ovidiu Stefan ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni(decembrie 2015, ianuarie si februarie 2016).
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.
Dl. primar propune introducerea unui punct nou pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

investiția„ Retea canalizare menajera si statie de epurare in loc. Valea Lunga, comuna Valea

Lunga, jud. Alba.

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Lungă pe anul
2016 şi lista de investiţii.
Initiator-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale şi sportive pe anul
2016 organizate în comuna Valea Lungă
Initiator-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul
2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă
din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
Initiator-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului înscris în CF 71095 Valea Lungă, nr.
top. 372, 373, situat în comuna Valea Lunga, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba, din proprietatea
Statului Român în proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă si aprobarea rectificarii
suprafetei de teren intravilan din 374 mp in suprafata de 409 mp.
Initiator-primar
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii.
Initiator-primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția„ Retea canalizare menajera si statie de epurare in loc. Valea Lunga, comuna Valea Lunga,
jud. Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru din totalul de 13
prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului general al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii pe 2016.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate, anexele 1 si 2 la hotarare, lista de investitii, adresele
DGFP Alba, Consiliul Judetean Alba si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local.
dl. primar- sunt alocati 300 mii lei pentru finalizarea caminului cultural, 12 mii lei
pentru finalizarea bazei sportive, trebuie platite proiectele depuse anul trecut pentru
gradinita si modernizare strazi
- Este asigurata salarizarea personalului si a asistentilor personali si
indemnizatii pana la sfarsitul anului

- Sunt depuse trei proiecte mari- gradinita, asfaltare strazi si canalizare, sa
speram ca vor fi aprobate
- Pe parcursul anului se vor mai face rectificari
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.2 din 28.01.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
calendarului activităţilor culturale şi sportive pe anul 2016 organizate în comuna
Valea Lungă.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul compartimentului
contabilitate, anexa 1 si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 3 din 28.01.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor
de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, anexa 1, referatul
viceprimarului si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 4 din 28.01.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
trecerii imobilului înscris în CF 71095 Valea Lungă, nr. top. 372, 373, situat în
comuna Valea Lunga, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba, din proprietatea Statului Român
în proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă si aprobarea rectificarii
suprafetei de teren intravilan din 374 mp in suprafata de 409 mp.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, documentatia tehnica
cadastrala, referatul inspectorului de specialitate si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 5 din 28.01.2016
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în
folosul comunităţii.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, anexa 1, anexa 2regulamentul, referatul viceprimarului si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Primar- cei care au amenzi multe au fost dati in judecata, instanta a emis
mandate de executare a muncii in folosul comunitatii
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 6 din 28.01.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția„ Retea canalizare
menajera si statie de epurare in loc. Valea Lunga, comuna Valea Lunga, jud. Alba”.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, anexa 1-deviz general,
referatul inspectorului de specialitate si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local.
Dl. Gherman- se face si la Lunca
Dl. Primar- nu, este investitia prea mare si sunt prea putini beneficiari in partea de jos
a satului
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 7 din 28.01.2016
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Diverse
Dna Comsa- prezinta cartea lui Vasile Aron
- Sotii Popa au scos 5 carti referitor la viata lui Vasile Aron
- A fost colocviu la Cergau- Aron Cotrus
Dl. Ironim- dl. Mocioi –pamant in drum, sa vina cei de la CFR sa-l curete
Dl. Primar- este drumul pe care lucreaza cei de la CFR, cand incep lucrul o sa rezolve
situatia
Dl. Botan- se pot comanda placute cu nume strazi si numere de case
Dl. Primar- ne ocupam in perioada imediat urmatoare, unele oferte sunt prea mari ca
pret, se ocupa dl. de la urbanism
Dl. Bocea- problema trotuarului, ar trebui facut trotuar nou
Dl. primar- il facem anul acesta
Dl. Bacila- nemultumire cu hornarii, taxeaza sume diferite
Dl primar- bine ati revenit in bancile succesului
- Nu vreau sa aud atacuri la persoana din partea consilierilor mei, PNL
- Totul s-a realizat in comun, unii fara altii nu am fi putut realiza nimic
- Felicita cei doi consilieri care au ingropat securea razboiului
- Aveti cu ce sa va mandriti , sunt realizari multe la nivel de comuna.
Ordinea de zi fiind epuizata, dl, Petrianu declara sedinta inchisa.
VALEA LUNGĂ 28.01.2016

Preşedinte de şedinţă,
Petrianu Ovidiu Stefan

Secretar,
Banea Kinga Katalina
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MINUTA
Şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 28.01.2016 a fost convocată în
baza Dispoziţiei primarului nr.28 din 20.01.2016.
La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri dintr-un număr de 13. La şedinţă au
participat: primarul, viceprimarul şi secretarul comunei.
S-a supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. A fost votat aşa cum a
fost redactat cu 13 voturi pentru.
Şedinţa a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Lungă pe anul
2016 şi lista de investiţii.
Initiator-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale şi sportive pe
anul 2016 organizate în comuna Valea Lungă
Initiator-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe
anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Initiator-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului înscris în CF 71095 Valea
Lungă, nr. top. 372, 373, situat în comuna Valea Lunga, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba,
din proprietatea Statului Român în proprietatea domeniului privat al comunei Valea
Lungă si aprobarea rectificarii suprafetei de teren intravilan din 374 mp in suprafata de
409 mp.
Initiator-primar
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care
contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii.
Initiator-primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția„ Retea canalizare menajera si statie de epurare in loc. Valea Lunga, comuna
Valea Lunga, jud. Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru din totalul de 13
prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului general al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii pe 2016.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate, anexele 1 si 2 la hotarare, lista de investitii, adresele
DGFP Alba, Consiliul Judetean Alba si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.2 din 28.01.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
calendarului activităţilor culturale şi sportive pe anul 2016 organizate în comuna
Valea Lungă.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 3 din 28.01.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor
de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 4 din 28.01.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
trecerii imobilului înscris în CF 71095 Valea Lungă, nr. top. 372, 373, situat în
comuna Valea Lunga, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba, din proprietatea Statului Român
în proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă si aprobarea rectificarii
suprafetei de teren intravilan din 374 mp in suprafata de 409 mp.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 5 din 28.01.2016
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în
folosul comunităţii.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 6 din 28.01.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investiția„ Retea canalizare menajera si statie
de epurare in loc. Valea Lunga, comuna Valea Lunga, jud. Alba”.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 7 din 28.01.2016
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Diverse
Dna Comsa- prezinta cartea lui Vasile Aron
- Sotii Popa au scos 5 carti referitor la viata lui Vasile Aron
- A fost colocviu la Cergau- Aron Cotrus

Dl. Ironim- dl. Mocioi –pamant in drum, sa vina cei de la CFR sa-l curete
Dl. Primar- este drumul pe care lucreaza cei de la CFR, cand incep lucrul o sa rezolve
situatia
Dl. Botan- se pot comanda placute cu nume strazi si numere de case
Dl. Primar- ne ocupam in perioada imediat urmatoare, unele oferte sunt prea mari ca
pret, se ocupa dl. de la urbanism
Dl. Bocea- problema trotuarului, ar trebui facut trotuar nou
Dl. primar- il facem anul acesta
Dl. Bacila- nemultumire cu hornarii, taxeaza sume diferite
Dl primar- bine ati revenit in bancile succesului
- Nu vreau sa aud atacuri la persoana din partea consilierilor mei, PNL
- Totul s-a realizat in comun, unii fara altii nu am fi putut realiza nimic
- Felicita cei doi consilieri care au ingropat securea razboiului
- Aveti cu ce sa va mandriti , sunt realizari multe la nivel de comuna.
Ordinea de zi fiind epuizata, dl, Petrianu declara sedinta inchisa.
VALEA LUNGĂ, 28.01.2016

Secretarul comunei
Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina

