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, 18.07.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.209/11.07.2016.
Dispoziţia nr. 209 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
doamna consilier Comsa Calina aleasa preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni(iunie, iulie si august 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:
Dl. primar propune introducerea a 3 puncte noi pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donatie a unei autospeciale marca Mercedes
din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania.
Initiator-Pusca Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului
public al comunei Valea Lunga, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant si camin
cultural in imobile cu destinatia doar de camin cultural.
Initiator-Pusca Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACT ADIȚIONAL la contractul de prestare
servicii de salubrizare către utilizatorii casnici, cu includere punct de lucru sat Glogoveț.
Initiator- Aftenie Diana Augusta

În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 49/24.05.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea
listei de investitii.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3.
Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două
secţiuni la data de 30 Iunie 2016.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 66.100 lei din bugetul local al comuneicap.67.02- Cultura, recreere şi religie, pentru organizarea serbării campenești , cu ocazia zilei de
„Sfânta Maria”.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Domnului primar Pusca Vasile,
reprezentantul Consiliului Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba".
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație pentru delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba,
respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7.
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donatie a unei autospeciale marca
Mercedes din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania.
Initiator-Pusca Vasile-primar
8. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului
public al comunei Valea Lunga, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant si camin
cultural in imobile cu destinatia doar de camin cultural.
Initiator-Pusca Vasile-primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACT ADIȚIONAL la contractul de prestare
servicii de salubrizare către utilizatorii casnici, cu includere punct de lucru sat Glogoveț.
Initiator- Aftenie Diana Augusta
10. 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 modificarea si
completarea HCL nr. 49/24.05.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate.

- Se face propunerea ca numarul pe comisii sa fie de 5, 5 si 3
- Este propus ca dl. Marginean Maftei din cadrul comisiei culturale sa treaca la
comisia juridica; dl. Marginean accepta, astfel comisia economica si jurica sunt
formate din 5 membrii iar comisia culturala este formata din 3 membrii.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.50 din 18.07.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea listei de investitii.
Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatele
compartimentului contabilitate, anexa 1, lista de investitii, adresa AJPS Alba si
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, impreuna cu
amendamentele depuse de comisia juridica.
Este chemata in cadrul sedintei dna. Contabil Cipariu Gabriela pentru clarificari
asupra proiectului de hotarare.
Dna. Aftenie – se pot aloca sume in plus fata de suma venita din partea Guvernului
pentru consolidarea drumului de la Glogovet?
Dna. Contabil- da se poate
Dl. Primar- s-a trimis raport operativ din partea primariei, s-au stabilit 50 m-liniari
pentru consolidare, insa a fost comisia pentru stabilirea pagubelor si au redus la 11 mliniari
- se pot suplimenta aceste sume cu bani din bugetul local
-se depun amendamente din partea comisiei juridice pentru suplimentarea sumei pentru
consolidarea drumurilor
Dna. Aftenie- la lista de investitii apar si proiecte noi, sunt acte anexate?
Dna. Contabil- da sunt
Dl. Marginean - pentru Lodroman mai sunt bani?
Dl. Primar- abia astazi s-a trimis raport de sinteza la ISU Alba, asteptam comisia de la
prefectura si solicitam suma de bani si de la Guvern
Dna. Contabil- suma aparuta pe anexa la rectificarea de buget apare doar ca
suplimentare pe lista de investitii
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.51 din 18.07.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 30 iunie
2016.
Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, anexele 1 si 2 la
hotarare, referatul compartimentului contabilitate si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.
Dna. Contabil- explica anexele 1 si 2
- ce a fost aprobat initial in buget si ce a fost cheltuit pana la aceasta data
Dna. Aftenie- solicit o declaratie depusa la finante din partea institutiei, nu se regaseste
la proiectul de hotarare

- am facut practica la primaria Blaj si era anexata o asemenea, doresc o anexa
mai amanuntita
Dna. Contabil- va pot da executia care merge in trezoreriencu stampila acestora
Dna. Comsa- se doreste o anexa mai amanuntita cu defalcarea capitolelor
Dna. Aftenie- sa se sustina amendamentul depus de comisia juridica
Se supune la vot și se votează cu 8 voturi pentru si 5 abtineri: Aftenie, Aldea,
Marginean, Velicea Dorin si Morariu din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 52 din 18.07.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării
sumei de 66.100 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie, pentru
organizarea serbării campenești , cu ocazia zilei de „Sfânta Maria”.

Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, devizul estimativ,
referatul compartimentului contabilitate si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local si amendamentele din partea comisie juridice.
Dl. Aldea- sunt sume estimate in baza unor oferte, nu?
Dna. Contabil- da, suma este cea bruta
Dl. Primar- scena este 4500 lei
- foc de artificii- 2500 lei
- salubritate, foc de artificii
- electrica- pune un panou electric pentru racordare la curent
- Pomohaci 5000 lei
- Sava Negrean B 4500 lei
- Ansamblul Muresul 7000 lei
- Ansamblul Jidvei 15000 sau 10000 depinde de cat o sa ne sponsorizeze
- Bacila A. 1500 lei si interpreti pe sume mai mici
Dl. Aldea- sa ne limitam un pic la cheltuieli, sa intervenim la alte probleme
Dl. Velicea D.- prea mare suma prevazuta pentru serbare
- banii, chiar daca au fost alocati la inceputul anului pot fi modificati
Dna. Contabil- banii pentru Glogovet sunt alocati separat, adica 30 de mii plus cei 5 mii
veniti de la Guvern
Dl. Velicea D.- devizul trebuie mai detaliat pe interpreti
Dna. Aftenie- chiar daca este in aer liber, este oportuna o avizare de la ISU pentru a nu
aparea o situatie genul de la Colectiv
Dl. Primar- cei care vin cu focul de artificii au avize de la ISU
Dl. Aldea- nu se pot limita sumele?
Dl. Primar- am initiat proiectul de hotarare, dvs. votati
Se supune la vot și se votează cu 8 voturi pentru si 5 impotriva: Aftenie, Aldea,
Marginean, Velicea D si Morariu.
Se adoptă hotărârea nr. 53 din 18.07.2016

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul Consiliului Local Valea Lunga în
Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba".

Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar,actul aditional la
contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare,
referatul inspectorului urbanism, adresa Apa Alba si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local si amendamentul depus din partea comisiei
juridice.
Dna. Aftenie- ca reprezentant nu faceti parte din CL, avand in vedere faptul ca ati
renuntat la functia de consilier local in favoarea functiei de primar, nu sunteti
incompatibil cu functia de consilier local
- propunem sa fie mandatat viceprimarul
Dna. Secretar-nu, se acorda mandat special din partea Consiliului local, conform legii
este reprezentantul legal al comunei, Consiliului local
Se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru si 2 abtineri: Aftenie si Marginean
din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 54 din 18.07.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și
a unor fluxuri speciale de deșeuri.

Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul inspectorului
de specialitate, adresa cu nr. 18/2016 Salubris Alba, caietul de sarcini, regulament
licitatie, contract cadru delegare serviciu de salubrizare pentru lotul 4 in jud. Alba si
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Velicea D- in cuprinsul proiectului de hotarare este prevazut municipii, noi suntem
comuna
Dna. Secretar- greseala de redactare
Dl. Marginean- la Glogovet cum se poate rezolva problema salubrizarii?
Dna. Comsa- este un proiect de hotarare pe ordinea de zi
Dl. Suciu- depinde cu ce masina vin dupa gunoi, sa poata intra pe toate strazile
Dl. Morariu- la glogovet putem face ceva?
Dna. Comsa- este un proiect de hotarare pe ordinea de zi
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru .
Se adoptă hotărârea nr. 55 din 18.07.2016
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei
oferte de donatie a unei autospeciale marca Mercedes din partea Asociatiei de Pompieri Sinning,
Germania.

Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul inspectorului
de specialitate, adresa Asociatiei de pompieri Sinning Germania si raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Velicea D- aceasta masina este in regula din punct de vedere tehnic?

- Actul de donatie se va incheia la un notar?
Dl. Primar- masina va fi adusa pe roti, normal ca este functionala
- Dupa radierea din circulatie din Germania se va incheia actul in forma legala
Dl.Marginean- de regula masinile aduse din Germania sunt functionale si arata bine, au
fost intretinute
- sunt voluntari?
- Trebuie persoana specializata in acest domeniu
- Trebuie prevazuti bani in buget pentru efectuarea unui curs, care costa.
Dl. Aldea- banii sunt prevazuti din bugetul local?
Dna. Aftenie- banii nu trebuie prevazuti in rectificarea de buget?
Dna. Secretar- dupa perfectarea actelor
Dna. Comsa- este mandra ca achizitionam o asemenea masina la nivel de comuna
- Felicita initiatorul proiectului
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 56 din 18.07.2016
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind propunerea
schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Valea Lunga, din imobile
cu destinatia de unitati de invatamant si camin cultural in imobile cu destinatia doar de camin cultural.
Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul inspectorului
de specialitate, Acordul Scolii gimnaziale Ion Bianu Valea Lunga, anexele la inventarul
domeniului public, Hg 975/2002, HG 245/2012, CF 70347, CF 70348 si raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Velicea D- referatul trebuie sa mentioneze propunerea de schimbare a destinatiei
imobilelor
- Pe un caz similar, doar daca sunt anumite perioade stabilite, perioade
determinate
- In proiectul de hotarare trebuie prevazuta perioada determinata
- Referatul referatul, se corecteaza pozitia 83, nu si pozitia 82, este alt imobil
- Care este data limita pentru depunerea proiectului
Dl. Primar- se va deschide sesiune in toamna
Dl. Suciu- Lodroman intinereste, daca avem nevoie de gradinita?
Dl.primar- se poate pune o sala la dispozitie tot acolo in vechiul sediu
Dl.Marginean- ati facut un studiu pe satele Lodroman si Tauni?
Dl. Primar- am participat la sedinte la Bucuresti si se va face descentralizare, putin
probabil ca se vor reinfiinta iar gradinite si scoli
Dl. Aldea- banii sunt prevazuti din bugetul local?
Dna. Aftenie- masura 7.6 in ghidul solicitantului prevede ca perioada schimbarii
destinatiei imobilelor sa fie pe perioada determinata sau nedeterminata?
Dl. Primar- pe perioada nedeterminata

Dna. Aftenie- asteptam punctul de vedere al Ministerului
Se supune la vot și se votează cu 8 voturi pentru si 5 abtineri: Aftenie, Aldea,
Marginean, Velicea D si Morariu.
Se adoptă hotărârea nr. 57 din 18.07.2016
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui ACT ADIȚIONAL la contractul de prestare servicii de salubrizare către utilizatorii casnici, cu
includere punct de lucru sat Glogoveț.

Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de dna. Consilier Aftenie Diana
expunerea de motive a consilierului local, referatul inspectorului de specialitate 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. 58 din 18.07.2016
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi – Diverse
Se discuta cererea cu nr. 2026/13.06.2016 a dnei. Rusu Atena prin care solicita
reamenajarea santurilor pentru colectarea apelor pluviale in satul Tauni, deoarece nu
corespund si toata apa ii intra in pivnita.
- Este prezenta si dna. Rusu in cadrul sedintei
Dna. Rusu- doresc sa se astupe santul, am pivnita plina de apa
Dl. Primar- la vecinii dvs. nu figureaza drum, este gradina lor, nu ne permit sa facem
sant pe proprietatea lor
Dna. Rusu- sunt izolata in Tauni, am sant pe ambele parti ale casei
Dna. Aftenie- intram sub incidenta C Civil, nu putem aproba proiecte de hotarare care sa
le deterioreze imobilele cetatenilor, ca ne putem trezi cu amenzi sin incarcam bugetul
local cu acestea
- Stadiul lucrarilor afecteaza proprietatea privata a cetateanului
Dl. Gligor – o sa intervenim cu buldo pentru remedierea situatiei
Dl. Primar- o sa venim la fata locului
Dl. Aldea- am fost la fata locului acum 2 saptamani
- Santul nu are scurgere, nu duce nicaieri
- Santul era inainte prin spatele gradinii vecinilor
Dl. Primar- s-au luat gradinile inapoi de catre proprietari dupa 1990 si nu mai lasa
Dna. Aftenie- santul nu are continuare, este un sant ca o groapa
Dna. Comsa- la nivelul consiliului local i s-a transmis verbal dnei. Rusu ca in data de
19.07.2016 dl. Primar cu dl. Cons. Gligor se vor deplasa la fata locului pentru gasirea
unei solutii.
Se discuta cererea cu nr. 1972/2016 a dlui. Fleps Otmar Hans prin care solicita
cumpararea terenului in suprafata de 1260 mp, aferent imobilului al carui proprietar este

conform extras CF 70106 Valea Lunga. A fost evaluatorul pentru intocmirea
documentatiei, iar la sedinta urmatoare o sa fie pe ordinea de zi.
Se discuta cererea cu nr. 2028/2016 a Comitetului de initiativa si organizare a sarbatorii
Fii satului Lunca 2016 prin care solicita o suma de bani pentru organizarea acestui
eveniment in data de 28.08.2016.
Dl. Primar- trebuie discutat la contabilitate pentru a vedea de ce suma dispunem
Este reluata in discutie cererea cu nr. 1439/09.05.2016 a numitilor Ciufudean Ioan si
Ciufudean Maria prin care solicita cumpararea restului de teren disponibil din curtea
fostului CAP Valea Lunga. Sunt prezenti in cadrul sedintei, copii susnumitilor,
Ciufudean Alin si Calin Alina.
Este prezentat in cadrul sedintei ordinare:
raportul de evaluare a imobilului teren intravilan in suprafata de 1187 mp,
cu o valoare de 5000 lei, teren aferent grajdului(casa de locuit) a numitului Ciufudean
Ioan, situat pe str. Victoriei, nr. 107. Numitul Ciufudean Ioan este proprietar asupra
imobilului-constructie-grajd in baza procesului verbal- achizitie grajd de la fostul CAP,
are drept de preemtiune la cumpararea acestui lot de teren, aferent grajdului, transformat
in prezent in casa de locuit.
Notificarea cu nr. 1348/27.04.2016 a Consiliului local
Raspunsul la notificare si in acelasi timp cererea si pentru restul suprafetei
de teren cu nr. 1439/09.05.2016
raspunsul primariei cu nr. 1439/21.06.2016 cu privire la necesitatea
intabularii in CF a constructiei existente(grajd) pentru a putea da curs perfectarii actelor
de vanzare-cumparare pentru terenul in suprafata de 1187 mp, proprietatea domeniului
privat al comunei Valea Lunga
Dl. Primar- este vorba de terenul din curtea fostului CAP Valea Lunga pe care dansii
sustin ca l-au cumparat odata cu grajdurile de la comisiile de lichidare a Cap-ului
- pe procesele verbale scrie clar doar grajd, cantar, fanar
- conform legii exista un termen de 1 an in care comisiile puteau vinde si terenul
dar nu s-a vandut
- au facut un schimb de teren( extravilan pentru intravilan?) le-a fost emis TP pe
o suprafata de 0,52 ha, care ulterior a fost anulat pe calea instantei
- s-a atribuit de catre comisia locala de fond funciar in 2004 in baza Legii
15/2003 doua loturi de teren pentru construire locuinte pentru tineri, insa fara
respectarea prevederilor legale
- cele doua loturi de teren ramase sunt cuprinse in doua proiecte la Bucuresti
pentru construire blocuri ANL si construire case pentru specialisti la CNI
Bucuresti

- exista procese pe rolul instantelor de judecata cu privire la aceasta suprafata de
teren, daca dvs considerati sa treceti peste solutia lor?
Se discuta o cerere a lotului echipei Gaz Metan Valea Lunga prin care doreste
mentinerea in functie a antrenorului Radu Bulugea avand in vedere promovarea in liga a
IV-a realizata.
Ordinea de zi fiind epuizata dna. consilier Comsa Calina declara sedinta inchisa.
VALEA LUNGĂ 18.07.2016

Preşedinte de şedinţă,
Comsa Calina

Secretar,
Banea Kinga Katalina

