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, 28.04.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.175 din
20.04.2017.
Dispoziţia nr. 175 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 11 consilieri din totalul de
13, lipsind dl. Velicea Ion pentru motivul ca si-a dat demisia din functia de consilier
local si dl. Morariu care a anuntat ca este bolnav. 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 aşa cum a fost redactat, cu 12 voturi
pentru. 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 Serbu Ioan ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni(
martie, aprilie si mai 2017).
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 a 3 puncet noi pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui. Velicea Ion.

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea
Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre mun. Blaj pe partea stanga,
pe o lungime de 50 metri-liniari, 1 podet betonat si 6 platforme betonate intrare in cimitir.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea
Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre loc. Lunca, pe o lungime de
200 metri-liniari si 10 podete din beton.
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 alocării sumei de 130.000 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
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10000 lei/unitate
cult pentru Parohia Ortodoxa Lodroman si Parohia Ortodoxa Lunca, 7000 lei pentru Parohia Greco
Catolica Lunca si 5000 lei/unitate cult, pentru următoarele biserici de pe raza comunei Valea
Lungă: Parohia Ortodoxă Faget, Parohia Ortodoxă Glogovet si Parohia Ortodoxă Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pe anul 2017.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele
două secţiuni la data de 31 martie 2017.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui. Velicea
Ion.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea
Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre mun. Blaj pe partea stanga,
pe o lungime de 50 metri-liniari, 1 podet betonat si 6 platforme betonate intrare in cimitir.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea
Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre loc. Lunca, pe o lungime de
200 metri-liniari si 10 podete din beton.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
8. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 12 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 130.000 lei (fără TVA)din capitolul 83.10- păşuni și capitolul 84.02Străzi, pentru achiziţionarea de piatră dolomita în vederea reabilitării drumurilor de
acces spre păşunile comunale și a drumurilor comunale din comuna Valea Lungă.

Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul compartimentului
contabilitate din cadrul primăriei şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local.
Dna. Aftenie- am cerut la sedinta pe comisii sa se specifice strazile unde se va
duce piatra si au mentionat, gomila, zavoi, potocina si la iesire din Lodroman si zona
din Valea Podului
Dl. Primar- este piatra care se baga pe localitati, nu pe hotar
- Sunt bani din capitolul pasuni pentru strazile din comuna, drumurile care duc spre
pasuni
- De mai multi ani tot asa se face plata
Suntem in discutii cu o firma de consultanta pentru un proiect de reabilitare
drumuri de exploatatie agricole, pietruri pentru maxim 9 km, impreuna cu colegul de
la Jidvei si Cetatea de balta sa se faca legatura intre Tauni si Jidvei, pentru ca se
circula mult pe acolo si restul de km din zavoi, gomila si brumusari
Trebuie acumulat punctaj si la acest proiect, trebuie sa identificam drumurile
Dna. Aftenie- legat de drumul comunal DC31 Glogovet, se poate face ceva? Ce
masura se poate lua? Stie si dl. Vice de drum.
Dl. Primar- stiu de situatia drumului de la Glogovet, vom discuta de partea aceea dupa
ce se termina asfaltarea celuilalt, pentru ca o sa treaca masini mari cand se asfalteaza
Dna. Aftenie- am inteles, dar ca o masura de compromis, sa se puna niste piatra
Dl. Primar- cand vin cu asfaltarea, ne ajuta firma care ia lucrarea, poate cu un cilindru
sa si taseze piatra, noi doar cu buldo nu putem face
- Eventual cu ajutorul social putem intervenii ceva, panza freatica este problema
acolo
- A fost un drum experimental de 1 km, cu un asfalt de doar 4 cm, realizat de catre
Consiliul Judetean
Dna. Aftenie- langa hidrant la Glogovet este multa apa, izvoraste apa
Dl. Primar- foarte bine ca ne-ati spus, aceeasi problema am avut-o si la celalalt hidrant
din Glogovet, langa hidrant iesea apa si asa s-a rupt valea
- Posibil sa fie probleme la toti hidrantii, in unele parti avem probleme cu presiunea
la apa, poate pe viitor ar fi o solutie sa facem bazine pentru apa, sa vina prin
cadere
Dl. Aldea- ati pomenit de asfalt la Glogovet, stiti ceva concret? Trebuie intervenit cu
ceva.
Dna. Aftenie- este aprobat proiectul?
Dl. Primar- este aprobat proiectul, de cand tot vorbim de asta, urmeaza sa aduca
proiectul tehnic, sa-l depuna la AFIR
Dl. Velicea D- trebuie piatra la iesirea de pe sosea si intrarea pe strada, nu trebuie mult
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 24
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind acordarea
unui sprijin financiar în cuantum de 10000 lei/unitate cult pentru Parohia Ortodoxa
Lodroman si Parohia Ortodoxa Lunca, 7000 lei pentru Parohia Greco Catolica Lunca
si 5000 lei/unitate cult, pentru următoarele biserici de pe raza comunei Valea Lungă:

Parohia Ortodoxă Faget, Parohia Ortodoxă Glogovet si Parohia Ortodoxă Valea
Lunga.
Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul compartimentului contabilitate
din cadrul primăriei şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. Aldea- era o suma de 30 000 lei la aprobarea bugetului general
- Era vorba ca primesc toti la fel
Dl. Primar- asa s-au inteles ei aici, cand au fost chemati preotii la primarie
- Unele culte primesc bani anul acesta, celelalte la anul, se dau bani in functie de
necesitatile fiecarei parohii
- Banii trebuie solicitati doar pentru lucrari la biserica, nu si pentru casa parohiala,
la Glogovet trebuie sa aduceti deviz de lucrari pentru biserica, cel pentru casa
parohiala nu este voie
Dl. Aldea- la Manastirea de la Tauni?
Dl. Primar- o sa primeasca la anul o suma mai mare, este foarte mult de lucru si acolo
- Acum nu primesc toate cultele din comuna, vor primii pe rand
Dl. Velicea V- cum primesc banii cultele?
Dl. Primar- in functie de cum incep lucrarile la biserica
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 25
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pe anul 2017.
Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul secretarului comunei Valea
Lunga, anexa la proiect si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dna. Secretar- conform legii 188/1999 trebuie aprobat in fiecare an, este vorba de
functionarii publici din cadrul primariei
- Avem trei posturi vacante, care sunt propuse pentru recrutare, angajare si un post
pentru promovare in grad, care se face odata la trei ani
- Daca nu avem planul acesta aprobat, nu putem scoate posturile la concurs, nu
primim avizul din partea Agentiei de la Bucuresti
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 26
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 31 martie
2017.
Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul compartimentului contabilitate
din cadrul primariei, anexele la proiect şi raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local.
Dl. Primar- ce s-a platit pe primele trei luni ale anului
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr.27
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind încetarea de
drept a mandatului de consilier local a dlui. Velicea Ion.

Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul secretarului comunei Valea
Lunga, demisia dlui. Velicea Ion şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local.
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 28
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea
inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea Valea Lunga, comuna Valea
Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre mun. Blaj pe partea stanga, pe o lungime de
50 metri-liniari, 1 podet betonat si 6 platforme betonate intrare in cimitir.
Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul responsabilului achizitii
publice din cadrul primariei, devizul estimativ al lucrarii şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. primar- sunt rigole de la cimitir, diferenta care a ramas de executat fata de cele
aprobate in toamna
Dna. Aftenie- sunt lucrari noi?
Dl. primar- da
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 29
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea
inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea Valea Lunga, comuna Valea
Lunga, str. M. Eminescu, intrarea dinspre loc. Lunca, pe o lungime de 200 metriliniari si 10 podete din beton.
Dl. Serbu prezintă proiectul de hotărâre, referatul responsabilului achizitii
publice din cadrul primariei, devizul estimativ al lucrarii şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. primar- acelasi lucru ca la proiectul anterior, este o diferenta fata de cele existente,
sunt 200 metri liniari
- Capteaza apa care vine de pe strada
Dna. Comsa- ar trebui o rigola acoperita
Dl. primar- nu merge acoperita, cand ploua vine multa apa de pe deal
- Au vrut si trotuar, dar nu se poate, este prea ingusta strada
Dl. Marginean- este prea ingusta strada
Dl. Aldea- scurgerea unde merge? In capatul strazii?
- Este o rigola acolo spre sera, dar este tot infundata
Dl. primar- stim, este o problema acolo
- Este problema la drumul national, podul de la drum este peste nivelul de scurgere
a apei
- A fost sapat si curatat de noi de atatea ori, am discutat cu constructorul, la
structura podului nu avem voie sa umblam
- Mai asteptam pana la jumatatea anului, am discutat si cu proiectantul, daca se
aproba canalizarea putem capta toata apa
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea nr. 30

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi- Diverse
Dl. Primar- am primit azi oferta pentru gunoiul menajer cu 170 lei/tona taxa la groapa
de gunoi Sighisoara si 2900 lei/masina de la firma Brantner din Sibiu, o data la doua
saptamani
- Ar putea veni de saptamana viitoare pentru colectarea gunoiului
Dna. Oltean- trebuie vazut cat iasa pretul pe contribuabil
Dl. Primar- pretul poate ajunge la 10 lei, 11 lei /persoana, in tot judetul astea sunt
preturile
- De la Polaris din Alba nu am primit inca oferta
- S-a discutat la Alba si iesirea din asociatie, dar ce s-a cumparat pana acum pe
asociatie, o sa le imputa noua
Dna. Aftenie- cosurile de mase plastice sunt pline
Dna. Comsa- ar trebui educata un pic populatia, sa preseze plasticele sa incapa mai
mult
Dl. Primar- s-a discutat la Bucuresti ca supermarketurile sa ia inapoi plasticatele, sa nu
se mai fabrice pungi, sa fie din hartie
- Ii dam drumul la gunoi?
Dl. Velicea D- am stat doua luni fara gunoi, mai putem sta o saptamana pana se
clarifica numarul de contribuabili, pretul exact pe persoana, sa nu ne trezim ca sunt
putini la plata si dupa aceea creste pretul la 15 lei/persoana
Dl. Velicea V- trebuie verificate persoanele in teren
Dl. Primar- avem termen de la Garda de mediu sa incheiem contract, daca nu primim
amenda
Dl. Aldea- am vorbit cu responsabilul de zona, de la firma care a fost in Valea Lunga
si ar fi renuntat la niste localitati si ar fi mai disponibili
Dl. Primar- ei duc la groapa de la Sibiu si garda de mediu Sibiu nu mai da voie celor
din Alba sa duca acolo gunoi
Dna. Comsa- pe ce perioada minima se incheie contractul cu firma?
Dl. Primar- pe minim 6 luni
- Trebuie tinut cont si de oameni, cat pot sa plateasca
- Noi daca platim un leu in plus avem probleme cu Curtea de conturi
Dl. Viceprimar- am avut control de la Garda de mediu si ne-au atras atentia sa
incheiem cat mai repede contract cu o firma
Dl. Velicea D- pretul nu este negociabil?
Dl. Primar- nu este negociabil pentru ca nu a putut negocia cu cei de la groapa de
gunoi
Dna. Comsa – a mai existat o alta oferta pentru gunoi, in afara de aceasta?
Dl. Primar- nu
Dna. Comsa- trebuie sa vina o firma, nu avem ce face
Dl. Primar- pentru cei care sunt multi in familie o sa fie suma mare si o sa avem
probleme
Dl. Aldea- ce se stie de taxa de mediu, se plateste?
Dl. Primar- se plateste, nu a aparut in Monitorul Oficial

Dna. Bacila Vilina- vreau sa reprezint persoanele cu handicap sau intretinatorii
persoanelor cu handicap
- Am depus o cerere ca sa fim scutiti de impozit la casa, masina
- Pana cand a avut fata 18 am beneficiat de scutire la impozit, apoi dupa 18 ani se
zice ca, Codul fiscal se bate cu Codul civil si nu mai putem beneficia
- conform legii ar trebui sa avem dreptul, ori ca stabiliti dvs, ori ca faceti o adresa
la Ministerul muncii, cumva sa ne ajutati, eu voi fi prima
- Este vorba de copii nascuti cu handicap, iar la 18 ani se pun sub interdictie,
nefiind capabili sa detina in proprietate o casa, o masina, dorim sa fie scutiti de
impozit cum prevede legea 448/2006
Dl. Primar- in legea fiscalitatii sunt prevazute cazurile de scutire de la impozit, nu se
instituie de noi alte scutiri de impozit care sunt contrare legii
- Nici un consiliu local nu-si asuma asa ceva, este legea fiscalitatii
- Pe partea de asistenta sociala legile sunt contrare
- O sa intrebam si noi la Alba, la Prefectura, la DGASPC
Dl. Marginean- pentru cererea mea cu referire la sprijin financiar
Dl. Primar- sa-ti faci cerere pentru ajutor de urgenta, trebuie sa aduci acte, justificare
la bani
Dna. Aftenie- la Glogovet, este un nuc cu problema,avem nevoie de ajutorul dvs.
trebuie taiat, este amplasat pe brazda dintre parohie si vecin; jumatate din coroana
nucului este pe acoperisul casei si dorim sa schimbam acoperisul; am facut si
subzidire din cauza nucului
Dl. Primar- noi mutam gradinita din Valea Lunga din cauza nucilor din curtea lui dl.
Turcu
Dna. Aftenie- Devizul trebuie refacut pentru banii la parohie la Glogovet
- Trotuarul la parohie este pe domeniul public
Dl. Viceprimar- aveti sesizare la canalizare
Dna. Aftenie- canalizarea a fost facuta de parintele Zinca in anul 1994, nu avem
proiectul, nici macar nu stim unde este teava, o parte este la Tutelea in curte
Ordinea de zi fiind epuizată dl. Serbu declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ, 28.04.2017

Preşedinte de şedinţă,
Serbu Ioan

Secretar,
Banea Kinga Katalina

