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Consiliul local
al comunei Vinţu de Jos

PROCES – VERBAL
al şedinţei publice ordinare din data de 31.01.2020

Încheiat azi, 31.01.2020 în şedinţa publică ordinară a Consiliului local Vinţu de Jos,
convocat în baza Dispoziţiei nr. 4 emisă de Primarul comunei Vinţu de Jos la data de 23.01.2020.

Dispoziţia nr. 4/2020 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la sediul Consiliului local,
încheindu-se de către secretar un proces – verbal de afişare.

Secretarul a întocmit dosarele de şedinţă, cu toate proiectele înscrise pe ordinea de zi şi le-a
transmis guardului local pentru a fi înmânate consilierilor locali. Consilierii locali au semnat de
primire în convocator.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost iniţiate de către primarul comunei
Vinţu de Jos.

La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri în funcție.
S-a constatat că este întrunit plenul.

La ședință mai participă domnul primar, doamna secretar, doamna Neagu Eugenia Ana din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos, responsabil viză CFPP, d-na
Coltor Alina, d-nul Drăgan Nicolae Daniel, d-na Groza Iuliana, pentru a asista la desfășurarea
ședinței de Consiliu local al comunei Vințu de Jos în calitate de cetățeni ai comunei Vințu de Jos.

Se supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată
din data de 11.12.2019 conform art. art. 138, alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

Se aprobă procesul – verbal al şedinţei anterioare cu 15 voturi ,,pentru”.
Se supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 19.12.2019

conform art. art. 138, alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Se aprobă procesul – verbal al şedinţei anterioare cu 15 voturi ,,pentru”.
Se supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată

din data de 07.01.2020 conform art. art. 138, alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

Domnul primar Josan Ion Iosif supune aprobării ordinea de zi:
PROIECTE PE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
,,Amenajare bază de agrement”,  beneficiar:  Comuna Vințu de Jos;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire, a  Caietului de sarcini

și a Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionarii   imobilului– teren
intravilan înscris în CF nr. 79501;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
3. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către UAT Vințu de Jos a responsabilităților

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achiziția produselor și a contractelor /acordurilor –cadru pentru achiziția serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României,
pentru perioada 2020-2023;
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Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și

personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Vințu de Jos pentru anul 2020;
Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii pază și monitorizare a
pădurii proprietate privată a comunei Vințu de Jos, pentru anul 2020;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în

proprietatea comunei Vinţu de Jos, pentru anul 2020, precum si valorificarea masei
lemnoase;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni /lucrări de interes local pentru

anul 2020;
Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;

8. Proiect de hotărâre privind planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-
recreative pe anul 2020, la nivelul comunei Vințu de Jos;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și 3 din HCL nr.63/25.07.2019

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  Categoria V2-
aliniere la prevederile OMAI 75/2019;

Iniţiator Josan Ion Iosif – primarul comunei Vinţu de Jos;
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Domnul primar Josan Ion Iosif supune aprobării suplimentarea ordinii de zi:

DIVERSE:
1. Proces – Verbal înregistrat sub nr. 758/30.01.2020 încheiat de către Comisia de

identificare și inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală.

2. Invitația Asociației de Proprietari Paul Tomița, înregistrată la Primăria comunei Vințu de
Jos sub nr. 248/15.01.2020.

Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii, ordinea de zi și suplimentarea ordinii de zi se aprobă

cu majorătate simplă, conform art. 135, alin. 7 și 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

Se aprobă ordinea de zi și suplimentarea ordinii de zi cu 15 voturi ,,pentru”, adoptându-se
Hotărârea nr. 3/2020.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 1 pe ordinea de zi, privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu referitor la ,,Amenajare bază de agrement”,  beneficiar:  Comuna
Vințu de Jos.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
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Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15; Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității absolute a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 3, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se

adoptă Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
,,Amenajare bază de agrement”,  beneficiar:  Comuna Vințu de Jos.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 2 pe ordinea de zi, privind aprobarea
Documentației de atribuire, a  Caietului de sarcini  și a Comisiei de evaluare a ofertelor în
vederea concesionarii   imobilului– teren intravilan înscris în CF nr. 79501.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
D-nul președinte: Vă rog să faceți propuneri privind membrii Comisiei de evaluare a

ofertelor privind concesionarea imobilului prevăzut la art.1 din proiectul de hotărâre.
Se propun și se supune la vot următorii membrii:

a) D-nul Barbu Petru Ioan, viceprimarul comunei Vințu de Jos – președinte;
b) D-nul Suciu Gheorghe Eugen, Consiler local al comunei Vințu de Jos – secretar;
c) D-na Albu Zina Eugenia, Consiler local al comunei Vințu de Jos – membru;
d) D-nul Filimon Sorin Petru, Consiler local al comunei Vințu de Jos – membru;
e) D-nul Nandra Alexandru, consilier asistent în cadrul Biroului resurse umane,

investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe
locale- membru;

Membru supleant: D-nul Suciu Nicolae Olimpiu Consiler local al comunei Vințu de
Jos;

Membru supleant: D-nul Alveș Dorin Daniel, Consiler local al comunei Vințu de Jos;
Supun la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității absolute a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se

adoptă Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea Documentației de atribuire, a  Caietului de
sarcini  și a Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionarii   imobilului– teren
intravilan înscris în CF nr. 79501.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 3 pe ordinea de zi, privind
neasumarea de către UAT Vințu de Jos a responsabilităților organizării și derulării procedurilor
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de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor
/acordurilor –cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil, cu
precizarea că eu m-am abținut de la vot deoarece sunt de părere că ar trebui să se ocupe
compartimentul de specialitate al primăriei de această procedură și nu Consiliul Județean.

Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 14;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - 1;
Domnul Pralea se abține din același motiv precizat și în cadrul ședinței Comisie de

specialitate.
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității simple a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se adoptă

Hotărârea nr. 6/2020 privind neasumarea de către UAT Vințu de Jos a responsabilităților
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția
produselor și a contractelor /acordurilor –cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 4 pe ordinea de zi, privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei
comunei Vințu de Jos pentru anul 2020.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității absolute a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se

adoptă Hotărârea nr. 7/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Vințu de Jos pentru anul 2020.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 5 pe ordinea de zi, privind aprobarea
tarifului de prestări servicii pază și monitorizare a pădurii proprietate privată a comunei Vințu de
Jos, pentru anul 2020.

D-nul Ungureanu: Până la ce data suntem sub contract?
D-na Neagu: Până la data de 31.12.2020.
Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este

favorabil.
Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității absolute a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se

adoptă Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea tarifului de prestări servicii pază și monitorizare
a pădurii proprietate privată a comunei Vințu de Jos, pentru anul 2020.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 6 pe ordinea de zi, privind aprobarea
cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în proprietatea comunei Vinţu de Jos, pentru anul
2020, precum si valorificarea masei lemnoase.

D-nul Ungureanu: Drumul de pe Valea Goblii nu a fost drum de exploatare de masă
lemnoasă. Să fie închis acest drum iar firmele de exploatare să-și pregătească drum de
exploatare. De asemenea, să se fixeze niște reguli de a se trage lemnul din pădure și să se țină
cont de pragul de pornire de anul acesta la baza de calcul.

Prețul de la art. 2 din proiectul de hotărâre ce cuprinde?
D-na Neagu: Prețul materialului lemnos și livrarea materialului lemnos dintr-o platformă

primară cu acces la o cale de transport cu caracter permanent.
D-nul Ungureanu: Să se facă precizarea în hotărâre.
D-nul președinte: Supun la vot amendamentul domnului Ungureanu.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este

favorabil.
Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre, modificat prin amendament.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității absolute a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se

adoptă Hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în
proprietatea comunei Vinţu de Jos, pentru anul 2020, precum si valorificarea masei lemnoase.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 7 pe ordinea de zi, privind aprobarea
planului de acţiuni /lucrări de interes local pentru anul 2020.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității simple a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
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În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se adoptă
Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea planului de acţiuni /lucrări de interes local pentru anul
2020.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 8 pe ordinea de zi, privind
planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe anul 2020, la nivelul comunei
Vințu de Jos.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității simple a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se adoptă

Hotărârea nr. 11/2020 privind planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe
anul 2020, la nivelul comunei Vințu de Jos.

Preşedintele de şedinţă prezintă punctul numărul 9 pe ordinea de zi, privind
modificarea anexelor nr.2 și 3 din HCL nr.63/25.07.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență  Categoria V2-aliniere la prevederile OMAI 75/2019.

Consilier local Ungureanu Constantin Narcis: avizul comisiei de specialitate nr. 1 este
favorabil.

Consilier local Pralea Constantin: avizul comisiei de specialitate nr. 2 este favorabil.
Consilier local Josan Petru Călin: avizul comisiei de specialitate nr. 3 este favorabil.
D-nul președinte: Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Pentru: 15;                  Împotrivă: - ;                     Abţineri: - ;
Secretar: Pentru adoptarea hotărârii este nevoie de votul majorității simple a consilierilor

locali, conform art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se adoptă

Hotărârea nr. 12/2020 privind modificarea anexelor nr.2 și 3 din HCL nr.63/25.07.2019 privind
înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  Categoria V2-aliniere la prevederile
OMAI 75/2019.

DIVERSE:
1. Proces – Verbal înregistrat sub nr. 758/30.01.2020 încheiat de către Comisia de

identificare și inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

D-nul președinte: La DIVERSE, Comisia de identificare și inventariere a terenurilor pentru
punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală aduce la cunoștința Consiliului local faptul că nu
s-a modificat situația terenurilor aprobată prin hotărârea de Consiliu local nr. 13/2019 și prin
urmare nu se mai impune inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

2. Invitația Asociației de Proprietari Paul Tomița, înregistrată la Primăria comunei Vințu
de Jos sub nr. 248/15.01.2020.



Pagină 7 din 7

D-nul Barbu: Eu nu sunt de acord cu asocierea ci propun ca fondul cinegetic al comunei
Vințu de Jos să fie gestionat în continuare în aceeași modalitate în care a fost gestionat până în
prezent.

În urma analizării invitației, consilierii locali ai comunei Vințu de Jos în unanimitate, nu
doresc asocierea UAT Vințu de Jos cu Asociația de  Proprietari Paul Tomița, ci doresc ca fondul
cinegetic al comunei Vințu de Jos să fie gestionat în continuare în aceeași modalitate în care a
fost gestionat până în  prezent.

D-nul președinte: Mai are cineva ceva de adăugat?
D-nul președinte: Dacă nu mai aveţi nimic de adăugat declar închise lucrările şedinţei

publice ordinare.

Vinţu de Jos, 31.01.2020

Preşedinte de şedinţă Secretar general UAT
Vasile – Nicolae Stoia Claudia Lavinia Muntean


