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, 26.08.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.232/18.08.2016.
Dispoziţia nr. 232 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. Morariu Nicolae. 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.
Dna. Aftenie solicită completarea procesului verbal cu următoarele precizări:
- La pct. 3 la HCL nr. 51/2016- solicitarea s-a făcut în conformitate cu art.46, alin.3
din Lg. Nr. 273/2006 + faptul că documentele depuse pentru şedinţă nu erau
însoţite de documentaţia tehnico economică potrivit prevederilor art. 44 si art. 45
alin.1 din Lg. Nr. 273/2006;
- La pct. 4 la HCL 52- nu am fost împotriva evenimentului, am depus amendament
pentru suma de 30 mii lei, am cerut diminuarea sumei de la 66.100 lei la suma de
30 000 lei;
- La pct. 8 la HCL 57- Dl. Velicea Dorin a invocat Lg. Nr. 1/2011 în care
Ministerul Educatiei prevede posibilitatea schimbării destinaţiei unor clădiri pe o
perioada determinată, iar la documentaţia de la proiectul de hotărâre nu se
prevede această perioadă.
Dl. Aldea- avem cunoştinţă de un eveniment organizat pe 3 zile, cu doar 30 000 lei, au
fost Talisman si Veta Biris, nume mai grele decât aici si au folosit mai puţini bani

- grupul de femei nu ar trebui să apară pe scenă? Avem si noi obiceiuri, tradiţii.
Dl. Mărginean- dacă un sat ca Lunca a adunat grupul de femei, noi in Valea Lunga nu
putem?
Dna. Comsa- sa infiinţăm atunci un grup, că suntem destui prezenţi aici
Dl. Primar- la evenimentul organizat pe 3 zile probabil că au avut si sponsorizări, nu se
poate să plăteşti doar suma respectivă, pentru un eveniment si pe 3 zile, să plăteşti
scena, artişti, artificii, alimente
- citeşte invitaţia primită de la Biia cu evenimentele lor
Dl. Velicea D.- care este rolul comparaţiei cu Biia?
Dl. Primar- evenimentele se întind pe 2 zile, dar într-o zi nu se cheltuieşte nimic
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12 prezenți, cu
modificările aduse. 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.
Se ajunge la un consens să se cumpere pentru şedinţa viitoare un reportofon pentru
consemnarea procesului verbal de la şedinţele de consiliu.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
doamna consilier Comsa Calina aleasă 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 2 puncte noi pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii lucrării de consolidare DC31 Glogovet, comuna
Valea Lunga pe o lungime de 36 ml , lăţime de 1,8 m si adâncime 1 m în partea inferioară si pe
lungime de 36 ml, lăţime de 0,5 m si înălţime de 2 m în partea superioară.
Initiator-Pusca Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii lucrării de consolidare drum sat Lodroman,
comuna Valea Lunga pe o lungime de 45 ml , lăţime de 1,8 m si adâncime 1 m în partea inferioară
si pe lungime de 45 ml, lăţime de 0,4 m si înălţime de 2,5 m în partea superioară.
Initiator-Pusca 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 modificarea si completarea HCL nr. 3/28.01.2016 privind
aprobarea calendarului activitatilor culturale si sportive pe anul 2016.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local al comuneicap. 67.02- Cultura, recreere si religie, pentru organizarea serbarii ardelenesti „ Fiii satului Lunca”.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea
listei de investitii.

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,, Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă,,
numitilor Liliana Maria Popa si Ioan Nicolae Popa, profesori-cercetatori pentru studiul, traducerea,
documentarea, editarea, tiparirea si prezentarea operei lui Vasile Aaron, nascut in anul 1780 in satul
Glogovet.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrării de consolidare DC31 Glogovet, comuna
Valea Lunga pe o lungime de 36 ml , latime de 1,8 m si adancime 1 m in partea inferioara si pe
lungime de 36 ml, latime de 0,5 m si inaltime de 2 m in partea superioara.
Initiator-Pusca Vasile-primar
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrării de consolidare drum sat Lodroman,
comuna Valea Lunga pe o lungime de 45 ml , latime de 1,8 m si adancime 1 m in partea inferioara si
pe lungime de 45 ml, latime de 0,4 m si inaltime de 2,5 m in partea superioara
Initiator-Pusca Vasile-primar
8.
Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 12 voturi pentru din totalul de 12 prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea si
completarea HCL nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea calendarului activitatilor
culturale si sportive pe anul 2016.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate, anexa 1, cererea cu nr. 2028/2016 a Comitetului de
initiativa si organizare a sarbatorii „ Fiii satului Lunca” si raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dna. Comşa- proiectele au fost dezbătute pe comisii
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.59 din 26.08.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei-cap. 67.02- Cultură, recreere
si religie, pentru organizarea serbării ardeleneşti „ Fiii satului Lunca”.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate, devizul estimativ si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.
Dna. Comşa- proiectele au fost dezbătute pe comisii
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.60 din 26.07.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea listei de investiţii.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre 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.
Dl. Primar- sunt rectificaţi banii de la învăţământ -17 mii

- s-au luat bani de la căminul cultural si baza sportivă si se trec la drumul din
Glogovet si cel din Lodroman
- o să primim 135 mii lei de la ANCPI, pentru demararea prin procedura de
licitaţie, a programului de înregistrare sistematică(întabulare)
Dna. Comşa- dacă consideraţi că nu sunt suficiente explicaţiile, se poate chema in
cadrul şedinţei dna. Contabil
Dna. Aftenie- aveti cumva idee când se începe programul?
am vorbit la departamentul juridic la Prefectura si nu se poate suplimenta
suma de 135 mii lei?
dacă nu acceptă firmele de la Blaj, aveţi o strategie?
ne poate ajuta si dl. Viceprimar, că este specialist
Dl. Primar- termenul de derulare a programului de întabulare este prea scurt, 1 lună de
zile, să sperăm că se prelungeşte
va fi licitatie, să sperăm ca vine o firmă de la Blaj
noi trebuie să-i punem la dispoziţie, firmei care va câştiga, planurile
parcelare, actele de proprietate ale persoanelor validate în anexele la legile
fondului funciar
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 61 din 26.08.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Valea Lunga.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, organigrama, statul de
functii, expunerea de motive a primarului, referatul secretarului comunei si raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si amendamentele din
partea comisie juridice.
Dna. Aftenie- solicita să se treacă nominal modificările intervenite în statul de functii,
de ex. la pozitia nr. .... se schimba numele...,
Dna. Secretar- hotararea de alegere a viceprimarului si dispozitia de suspendare pe
perioada cresterii copilului pana la 2 ani, a functiei publice de inspector asistent, nu
au legatura cu desfiintarea postului contractual vacant, adminstrator I din
compartimentul deservire si infiintarea postului contractual de inspector debutant in
compartimentul administratie publica
- hotararea si dispozitia sunt invocate pentru a face modificarile corespunzatoare in
statul de functii, adica se schimba numele fostului viceprimar cu cel nou ales, si
functia publica de inspector asistent rămâne temporar vacant
- organigrama si statul de functii contin atât functii publice cât si functii
contractuale
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 62 din 26.08.2016

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de ,, Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă,, numitilor Liliana Maria Popa
si Ioan Nicolae Popa, profesori-cercetatori pentru studiul, traducerea, documentarea,
editarea, tipărirea si prezentarea operei lui Vasile Aaron, născut în anul 1780 în satul
Glogovet.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul inspectorului
de specialitate, nota de prezentare a numitilor Liliana Maria Popa si Ioan Nicolae Popa,
curriculum vitae, copie Cărti de identitate si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local.
Dna. Comşa- îi cunosc personal
- este o onoare pentru noi, că au scormonit in arhivele statului să scoată la lumină
opera lui Vasile Aaron
- trebuie să fim mândrii, am toată stima pentru ei
Dl. Velicea Dorin- conform regulamentului din 2014, trebuie depus la dosar si
cazierul judiciar
Dl. Primar- eventual trebuie modificat regulamentul, nu se cuvine să le cerem
cazierul judiciar, sunt oameni în vârstă, pensionari, oameni de cultură
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 63 din 26.08.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii
lucrării de consolidare DC31 Glogovet, comuna Valea Lunga pe o lungime de 36 ml ,
latime de 1,8 m si adancime 1 m in partea inferioara si pe lungime de 36 ml, latime de
0,5 m si inaltime de 2 m in partea superioara.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, devizul estimativ,
referatul inspectorului superior si raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local.
Dl. Aldea- am înţeles că banii vor fi alocaţi din alte capitole ?
Dl. Primar- da, de la cămin cultural si baza sportivă
- la Glogovet se lucrează
Dl. Aldea- la Lodroman ati găsit firma care incepe lucrarea?
Dl. Primar- incă nu am găsit firma
- am curăţat noi de la primarie valea aşa în mare, până se începe lucrarea de
consolidare
- dorim să deviem un pic valea
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 64 din 26.08.2016
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
începerii lucrării de consolidare drum sat Lodroman, comuna Valea Lunga pe o
lungime de 45 ml , latime de 1,8 m si adancime 1 m in partea inferioara si pe lungime
de 45 ml, latime de 0,4 m si inaltime de 2,5 m in partea superioară.
Dna. Comşa citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, devizul estimativ,
referatul inspectorului superior si raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local.

Dl. Primar- era bine construit un pod, dar costă mult mai mult
Dl. Aldea- firma care lucrează este agreată de Apele Romane?
Dl. Primar- a fost comisia de la Prefectură, Apele Române, trebuiau să cureţe ei albia
văii, dar a fost curăţat de noi
Dl. Aldea- cine lucrează la Glogoveţ?
Dl. Primar- SC Ina Strade TGA SRL
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 65 din 26.08.2016
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi – Diverse
Dna. Comşa- în data de 31.03.2015 s-a pus în discutie Regulamentul de organizare si
funcţionare al Consiliului Local si propun pentru următoarea şedinţă să se aprobe şi să
se însuşească regulamentul noului Consiliu local
- le mulţumim invitaţilor pentru participare şi aşteptăm şi pe alţii să vină.
Este prezentă în cadrul şedinţei dna. Călin Alina, îi dăm cuvântul
Dna. Călin- doreşte completarea cererii pe care a depus-o la primărie în luna mai 2016,
cu restul de acte, consideră că nu i s-au eliberat copii de pe toate actele solicitate
Dna. Secretar- se poate consulta dosarul din arhiva instituţiei, dacă dvs. consideraţi că
actele sunt vizate pentru dvs., atunci se pot elibera
Dna. Călin- se pot elibera adeverinţe pentru edificare construcţii şi pentru restul de
clădiri( grajd, fânar) sau autorizaţii de construire?
Dna. Secretar- adeverinta reflectă situaţia din prezent, în cuprinsul ei se adevereşte
faptul că se află edificat un imobil la nr....., in suprafata de..., pentru care se plăteşte
impozit, ori al doilea grajd nu mai este , a fost demolat, iar autorizatia de construire
trebuie sa respecte prevederile Legii 50/1991, nu se poate elibera autorizatie de
construire pe o clădire care nu mai există.
Este prezent în cadrul şedinţei dl. Bulugea Radu, îi dăm cuvântul
Dl. Bulugea- prezintă bilanţul echipelor de fotbal, cu rezultatele pe care le-a obţinut
împreună cu echipa, în calitate de antrenor
- doresc să-l întreb pe dl. Primar de ce nu mă mai doreşte la echipă, nu are legătură
cu politica
Dl. Primar- atâta timp cât cineva finanţează echipa, trebuie discutate anumite lucruri cu
cel care finanţează, i-aţi avantajat pe unii jucători, rezultatele sunt slabe, dvs. aţi
desfiinţaţ Asociaţia veche, nu aţi adus justificări pentru banii primiţi, l-aţi respins pe
preşedintele de asociaţie, dacă tot dăm banii, măcar să fie băieţi din comună care joacă
la echipă
- preşedintele si consiliul de administratie al asociaţiei cu primaria si consiliul local
pot hotărî schimbarea antrenorului
- s-au cumpărat treninguri si echipament nou si pentru jucătorii care nu jucau la
echipă
Dl. Aldea- sunt alte reguli când bagi un jucător pe teren, nu politice
-este suficientă lista de semnături a jucătorilor
Dl. Primar- din cei care au semnat pe listă o parte nici nu mai joacă la echipă, iar o parte
sunt străini, nu sunt din comună.

Dl. Velicea Dorin- nu ar trebuii lăsaţi jucătorii să se pronunţe?
Dl. Primar- nu-mi convine să dau bani pentru străini
Dl. Mărginean- eu zic să votăm în Consiliu local
Dna. Comşa – dacă s-au adus justificări pe banii primiţi, se vor primii şi restul de bani
Dna. Aftenie- conform prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile, Asociaţia Gaz Metan Valea Lungă este o asociaţie de drept privat, ce legătură
avem noi(consiliul local) cu ea, cu această asociaţie?
- au consiliu de administraţie, cenzori
- orice asociaţie poate depune cerere pentru finanţare?
- putem noi intervenii din punct de vedere juridic în hotărârile consiliului de
administraţie? Noi, ca si Consiliul local, nu putem decide in consiliul de
administraţie al unei asociatii de drept privat
Dl. Primar- da, orice asociaţie poate depune cerere pentru finanţare si daca este eligibilă
Dl. Aldea- Asociaţia Langenthal a fost înfiinţată în anul 1997, presedinte am fost si sunt
în continuare eu
- se puteau înscrie pe asociaţie perfect legal maşini, la momentul respectiv, condiţia
era să ajute jucătorii să se deplaseze la meciuri cu maşinile
- cât a funcţionat echipa timp de 5 ani de zile, am ajutat cât am putut
Dl. Mărginean- Sinel, vi se pare omul potrivit ca preşedinte?
Dl. Primar- cu Sinel a mers echipa mai departe, nu spun că este omul potrivit
Dl. Aldea- echipa a funcţionat 1 an de zile pe asociaţia Langenthal, cu noi pe post de
spectatori, eu scotean banii de la CEC şi îi predam lor mai departe
Dna. Comşa- drumul este străbătut de 2, 3 vulpi în fiecare seară
- trebuie sesizat cine răspunde de animalele sălbatice, fondul de vânătoare
- trebuie împărţită comuna pe sectoare, adică fiecare consilier local să răspundă
pentru o anumită zonă din comună, să aducă informări în fiecare lună în Consiliul
local
Dna. Aftenie- la Glogoveţ nu mai sunt stâlpi de curent pentru iluminat, mistreţii circulă
ca pe bulevard
- poate din banii alocaţi pentru iluminat se pot pune alţi stâlpi
Dl. Primar- iluminatul din şosea si până la intrarea in sat era pe stâlpii de romtelecom
- au fost sesizări că nu merg bine telefoanele şi a trebuit să tăiem curentul
Dna. Aftenie- putem face investiţie
- putem iniţia un proiect de hotărâre pentru alocarea unei sume de bani pentru un
proiect de iluminat public în Glogoveţ?
Dl. Velicea Dorin- pentru şedinţa următoare solicit deviz detaliat al sărbătorii Sf. Maria
sub formă de informare
- conform HCL nr. 34/2014 s-au aprobat executarea lucrărilor de amenajare rigole
pe str. Zăvoiului, str. M. Viteazul si reparatii rigole pe str. Alex. I. Cuza
- str. Zăvoiului este aceea de la troiţă la calea ferată?
- Unde sunt rigolele? De ce nu s-a făcut lucrarea?
Dl. Primar- nu au fost fonduri
Dl. Velicea Dorin- execuţia la sfârşitul lui 2014 se poate consulta?

- Mi s-ar părea absurd să apară cumva pe execuţia bugetară pe 2014 din moment ce
nu s-au executat
- Si eu locuiesc pe strada aceea, chiar dacă aţi zis că strada aia nu există
Dl. Primar- au fost în control de la PNDR pe proiectele cu asfaltarea si au zis să mai
aşteptăm un pic
Dl. Velicea Dorin- este o scuză slabă
- Nu puteţi să spuneţi că este o scuză că vine PNDR cu asfaltarea si nu putem face
rigole si trotuare
Ordinea de zi fiind epuizata dna. consilier Comşa Călina declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ 26.08.2016

Preşedinte de şedinţă,
Comşa Călina

Secretar,
Banea Kinga Katalina

