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ANUNT 

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local din 30 iunie 2015 
 

  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de 
hotărâre, obiect al Dispoziţiei Primarului nr. 61/24.06.2015 ce urmează a fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Comunei Vărădia de Mureş, în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015, 
ora 13,00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Vărădia de Mureş: 

1. Adoptarea proiectului  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada iunie 
– august  2015. Iniţiator proiect: primar Miclea Mircea. 

2.Adoptarea proiectului  privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din 
data de 28 mai 2015. Iniţiator proiect: primar Miclea Mircea.     
 3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare 
din data de 30 iunie 2015. Iniţiator proiect: primar Miclea Mircea. 

4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea modificării actului constitutiv şi 
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
Judeţul Arad. Iniţiator proiect: primar Miclea Mircea. 

5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 
suprafeţei de  936 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Vărădia de 
Mureş, aprobarea  raportului de evaluare şi a caietului de sarcini. Iniţiator proiect: primar 
Miclea Mircea. 

6.Diverse. 

Publicăm astăzi 24.06.2015 pe site-ul Primăriei www.varadia-de-mures.ro la secţiunea Consiliul 
Local/informatii publice/transparent decizionala/subiecte in dezbatere publica mai sus 
menţionate şi afişăm la avizier.  Procesul verbal de afisare nr. 2005 din 24.06.2015. 
Cei interesaţi pot transmite pe adresa email.primaria_varadiaar@yahoo.com sau în scris la 
propuneri, sugestii cu valoare de recomandare, privind conţinutul actelor normative până la 
data de 29.06.2015. 
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Vărădia de Mureş din data de 30 iunie 2015. 
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