ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL

LOCAL

Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 18 septembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza
Dispoziţiei nr.120/11.09.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş.
La şedinţă participă, d-l Miclea Mircea primarul comunei, d-na Lupuţiu Lacrimioara secretarul comunei.
Absenţi : NU SUNT.
Preşedinte de şedinţă este d-l Craiu Aurel, numit prin Hotărârea nr. 58/18.09.2015 a consiliului local Vărădia de
Mureş.
D- l Craiu Aurel preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1.Adoptarea proiectului privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada septembrie-noiembrie 2015.
2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 27 august 2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 18 septembrie 2015.
4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul
2015.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea
Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale „Ocolul
Silvic Valea Mureșului” R.A.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a contractului de
prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures.
7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale Cristian Herbei.
8.Diverse.
Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară, care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru consultare, iar în
urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.
D-l Rus Viorel, referitor la terenul de la Stejar întreabă atunci când s-a făcut dezlipirea dintre biserică şi domeniul public,
care preot a avut cunoştinţă de această situaţie.Deasemenea referitor la asfaltarea străzii din N.Bălcescu de la cea care merge
la haltă si strada care merge la Damian Ioan intreaba cine a asfaltat această stradă.
D-l Cojocaru Gelu întreabă care este situaţia cu copilul de la Bălcescu care are autism.
D-na Miculiţ Crina arată că există la şcoală o clasă de 4 elevi cu probleme, care au un profesor itinerant.
În continuare se supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare, care în urma votului exprimat este aprobată cu 11 voturi
pentru.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
Se arată că s-a primit suma de 80.000 lei prin Hotărâre a Consiliului Judeţean pentru investiţia DC 72 km 10-000+12-000.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind modificarea
Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale
„Ocolul Silvic Valea Mureșului” R.A.
D-na secretar arată că Comuna Vărădia de Mureş în calitate de autoritate publică tutelară, trebuie să ia act de demisia
domnului ing.Oaida Ioan, reprezentant al Ministerului Mediului Pădurilor și a Apelor din Consiliul de Administrație a RPL
Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.
Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a
contractului de prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures.

D-na secretar arata ca s-a solicitat oferta de pret, pe langa cea de la ASA, de la inca 2 firme de salubrizare din Arad de la SC
POLARIS SRL şi CONSULT SOC CENTRUM S.R.L. Societatea CONSULT SOC CENTRUM S.R.L a dat curs solicitării
noastre, printr-un răspuns scris dar aceştia nu sunt interesaţi de încheierea unui contract de prestări servicii. Scietatea
POLARIS SRL, nu a dat un raspuns în scris, dar din discuţiile purtate de d-l viceprimar cu un reprezentant al firmei a reieşit
faptul că nu sunt interesaţi de încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare în comuna noastră.
D-l Rus Viorel arată că este împotriva încheierii unui contract de prestării servicii de salubrizare cu ASA şi personal va
merge la SC Polaris SRL să discute în vederea întocmirii unei oferte de preţ pentru încheierea unui contract de prestări
servicii de salubrizare în comuna noastră.
Deasemenea se poartă discuţii privind modul de colectare a gunoiului menajer de la persoanele fizice din comună.
D-l Craiu Aurel preşedintele şedinţei supune aprobării proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 6 voturi pentru şi 4 abţineri şi
unul împotrivă(d-l Rus Viorel).
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie
al Şcolii Gimnaziale Cristian Herbei.
Prin proiectul de hotărâre este propus ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale
Cristian Herbei, d-l Cauţun Sorin.
D-l Rus Viorel propune ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Cristian Herbei
pe d-na Miculiţ Crina.
Întrucât sunt două propuneri se hotărăşte votul secret.
In urma votului este aleasa d-na Miculiţ Crina în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Cristian Herbei.
Diverse:
D-l Rus Viorel arată că nu se respect hotărârile consiliului local, una se hotărăşte şi alta se consemnează.
D-na Miculiţ Crina arată că trebuie montat un bec la podul de la Baia de la Tomodan.Deasemenea arată că trebuie făcută
adresă la la Consiliul Judeţean în vederea curăţării de vegetaţie de pe DJ 707 C şi remedierea problemelor de la poul din faţa
casei a d-lui Ilea Ioan din Baia.
Se prezintă cererea SC Neztm Proiect SRL, prin care solicită avizul de principiu privind accesul la cariera ce urmează a fi
construită – beneficiar fiind SC STONESPAN SRL, drum care va fi construit prin grădina proprietarilor Dista Radian şi
Muntean Sofia. Se va da aviz favorabil.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.
PREŞEDINTE,
Craiu Aurel

SECRETAR
Lupuţiu Lacrimioara
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Încheiată azi 18 septembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza
Dispoziţiei nr.120/11.09.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş.
La şedinţă participă, d-l Miclea Mircea primarul comunei, d-na Lupuţiu Lacrimioara secretarul comunei.
Absenţi : NU SUNT.
Preşedinte de şedinţă este d-l Craiu Aurel, numit prin Hotărârea nr. 58/18.09.2015 a consiliului local Vărădia de
Mureş.
D- l Craiu Aurel preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1.Adoptarea proiectului privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada septembrie-noiembrie 2015.
2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 27 august 2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 18 septembrie 2015.
4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul
2015.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea
Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale „Ocolul
Silvic Valea Mureșului” R.A.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a contractului de
prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures.
7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale Cristian Herbei.
8.Diverse.
Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară, care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru consultare, iar în
urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.
În continuare se supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare, care în urma votului exprimat este aprobată cu 11 voturi
pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, care în urma
votului exprimat este aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale „Ocolul
Silvic Valea Mureșului” R.A, care în urma votului exprimat este aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a contractului
de prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures, care în urma votului exprimat este aprobat cu 6 voturi pentru,
4 abţineri,1 împotrivă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale Cristian Herbei, care în urma votului exprimat este aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 abţineri.
Drept pentru care am încheiat prezenta, în 4(patru) exemplare.
PREŞEDINTE,
Craiu Aurel

SECRETAR
Lupuţiu Lacrimioara

