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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 29.02.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.77/22.02.2016.
Dispoziţia nr. 77 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, lipsind dl. Botan Ioan. 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
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.

În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga pe anul 2016.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor de construire trotuare pe o
lungime de 1000 metri-liniari, 300 metri-liniari borduri pe strada Alexandru I. Cuza si
500 metri-liniari, 50 metri-liniari borduri pe strada Libertatii, comuna Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării retelei scolare în comuna
Valea Lungă județul Alba pentru anul scolar 2016-2017.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6. 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 rectificarea
bugetului local al comunei Valea Lunga.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate, anexele 1, adresele DGFP Alba si raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.10 din 29.02.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul inspectorului
social, regulamentul si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 11 din 29.02.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Valea Lunga pe anul 2016.

Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, organigrama, statul de
functii, referatul secretarului comunei 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. 12 din 29.02.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
lucrarilor de construire trotuare pe o lungime de 1000 metri-liniari, 300 metri-liniari
borduri pe strada Alexandru I. Cuza si 500 metri-liniari, 50 metri-liniari borduri pe
strada Libertatii, comuna Valea Lunga.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, 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. 13 din 29.02.2016
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării retelei scolare în comuna Valea Lungă județul Alba pentru anul scolar
2016-2017.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, anexa 1, referatul
inspectorului de specialitate , avizul conform 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. 14 din 29.02.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Diverse
Este prezenta in cadrul sedintei dna. Marginean Simona, are o cerere adresata
Consiliului local prin care solicita sprijin financiar pentru achitarea contravalorii
serviciilor sociale a copilului minor al dansei, intr-un centru specializat pentru copii cu
autism.
Dna. Marginean- primaria Alba Iulia si Vintu de jos pot, ar trebui sa puteti si dvs
- solicit doar o parte din suma, 1 zi pe saptamana, sau o saptamana pe
luna
În conformitate cu Legea nr. 151/2010, modificată şi completată prin Legea nr.
200/2013, art.6 ,, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii,
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si
Ministerului Educatiei Nationale pot incheia, cu organizatiile neguvernamentale care
au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale, protocoale de colaborare in
vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie
si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de
sanatate mintala asociate.", UAT Comuna Valea Lungă nu face parte din categoria
acestor servicii publice deconcentrate, la nivelul institutiei nu avem infiintat
Serviciu public social pentru a putea incheia protocoale de colaborare.
De asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi prevederile
HCL Valea Lungă nr. 3/31.01.2014, pot fi acordate ajutoare de urgenţă familiilor şi
persoanelor aflate în situaţii deosebite datorate stării de sănătate, în limita bugetului

disponibil. Astfel puteţi depune cerere la Primăria Valea Lungă pentru obţinerea unui
astfel de ajutor de urgenţă.
Dl. Primar citeste cererea dlui. Ciufudean Alin prin care solicita revocarea HCL
nr. 57/2011; este vorba de acelasi imobil pentru care a solicitat dl. Popa Vasile
revocarea HCL nr. 57/2011; este teren proprietatea domeniului public al comunei
Valea Lunga; Consiliul Local nu revoca HCL 57/2011, va constata instanta de
judecata, exista 3 procese pe rolul instantelor de judecata cu privire la acest imobil
Dl. Bocea- este sapat un sant mare in locul Zapodie
Dl. Ironim- pentru cei care au munca in folosul comunitatii, pot curata si la groapa de
gunoi?
Dl. Primar- sa vina sa vorbeasca cu viceprimarul
Dna. Stoia- referitor la impozitul pe cladirile nerezidentiale, la reevaluari iasa sume
foarte mari, procentul conform codului fiscal este intre 0.2-1.3, iar la noi este stabilit
la 1.3, ar trebui reanalizata hotararea de consiliu.
Ordinea de zi fiind epuizata dl. Consilier Petrianu declara sedinta inchisa.
VALEA LUNGĂ 29.02.2016

Preşedinte de şedinţă,
Petrianu Ovidiu Stefan

Secretar,
Banea Kinga Katalina

