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 27 august 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza
Dispoziţiei nr.102/21.08.2015 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 Groşan Cristian, numit prin Hotărârea nr. 45/30.06.2015 a consiliului local
Vărădia de Mureş.
D- l Groşan Cristian preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 30 iunie 2015.
2.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 27 august 2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Varadia
de Mures la trimestrul II 2015.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş pentru anul 2015.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare și a preturilor de pornire la licitatie
publică a materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Varadia de Mures în anul
2015.
7.Adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de prevenire din
cadrul SVSU Vărădia de Mures, pe Semestrul I 2015.
8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor
încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul I 2015.
9.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- Rus Viorel, referitor la terenul de la Stejar întreabă dacă s-a făcut dezlipirea dintre biserică şi domeniul public şi
care preot a avut cunoştinţă de această situaţie.
D-l Primar arată că dezlipirea s-a făcut în anul 2014, deoarece pe acelaşi teren erau coproprietari şi Biserca şi Comuna.
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.
D-l Primar arată că s-a primit suma de 39 mii lei pentru plata sentinţelor judecătoreşti în învăţământ şi s-a majorat
nivelul maxim al cheltuielilor de personal la suma de 923 mii lei. Deasemenea arată că este necesar efectuarea unor
lucrări urgente cum ar fi, forarae unei fântâni la căminul cultural N.Bălcescu şi Stejar, amenajarea unei statii de
clorinare, reparaţii statia de autobuz Vărădia, reparaţii la Şcoala şi Căminul din Lupeşti şi reparaţii la clădirea fostă
brutărie.
D-l Popa Aurel arată că este necesar şi reparaţii la Şcoala Juliţa.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Varadia de Mures la trimestrul II 2015.

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş pentru anul 2015.
Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare și a preturilor de pornire la
licitatie publică a materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Varadia de Mures în
anul 2015.
D-l Primar arată că există 4 partide marcate care au preţul stabilit în Actele de punere în valoare de 17 respectiv 19
lei/mc şi a propus majorarea preţului la suma de 40 lei/mc respectiv 50 lei/mc iar o partida va fi folosită pentru nevoi
locale şi se va valorifica prin prestări servicii
Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de
prevenire din cadrul SVSU Vărădia de Mures, pe Semestrul I 2015.
Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 11 voturi pentru.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a asistentilor personali ai
persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul I 2015.
D-l Rus Viorel întreabă dacă există o comisie care să verifice în teren situaţia persoanelor cu handicap şi modul în care
asistenţii personali îi îngrijesc. Desemenea ridică problema copilului din Bălcescu care are autism.
D-l Popa Aurel, arată că în anul şcolar 2014-2015 s+a solicitat de către Direcţia pentru protecţia copilului integrarea
acestuia în învăţământul de masă, dar copilul nu poate fi stăpânit decât cu ajutorul unui profesor itinerant.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 11 voturi pentru.
Diverse:
Se prezintă oferta depusă de SC ASA privind prestarea serviciului de salubrizare prin contract de prestări servicii după
expirarea contractului de concesiune. Se prezintă două variante de ofertă de preţ, una să colecteze în continuare de la
fiecare gospodărie la un preţ lunar de 8.500 lei/luna, iar a doua să colecteze doar de la un container de 33 mc la un preţ
de 90 lei/mc plus chiria containerului de 450 lei/lună, preţuri la care se adaugă TVA.
D-l Popa Aurel arată că trebuie solicitat şi alte oferte de la alte firme, de exemplu de la Polaris, iar la şedinţa următoare
să se stabilească cum se va proceda şi cu cine.
D-l Rus Viorel arată că tot satul Lupeşti a reziliat contractual cu ASA, iar pentru acestia cine a plătit.
Se propune solicitare ofertă de la Polaris şi se va discuta în şedinţă extraordinară.
D-l Rus Viorel referitor la asfaltarea străzilor, întreabă despre porţiunea de la asphalt încolo ce se întâmplă, la care d-l
primar arată că se vor face acostamente.
D-na Miculiţ Crina întreabă dacă s-a făcut regulament pentru acordare de ajutoare.
D-l Groşan Cristian întreabă dacă nu se poate face un parc în faţă la Macoviceanu.
D-l Popa Aurel arată că ieşirea de la gară în DN7 nu are vizibilitate în partea stângă, deasemenea arată că la Juliţa la
cămin trebuie încuiată poartă de la curte. Deasemenea propune ca indemnizaţia de consilier să fie mai mare. Mai arată
că în localitatea Baia există persoane care nu au titluri de proprietate emise pentru pădure şi cum se poate remedia
situaţia.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.
PREŞEDINTE,
Groşan Cristian

SECRETAR
Lupuţiu Lacrimioara
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Încheiată azi 27 august 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş,
convocată în baza Dispoziţiei nr.102/21.08.2015 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 Groşan Cristian, numit prin Hotărârea nr. 45/30.06.2015 a
consiliului local Vărădia de Mureş.
D- l Groşan Cristian preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data
de 30 iunie 2015.
2.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data
de 27 august 2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2015.
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Varadia de Mures la trimestrul II 2015.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş pentru anul
2015.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare și a preturilor
de pornire la licitatie publică a materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea
comunei Varadia de Mures în anul 2015.
7.Adoptarea proiectului de hotărâre privind
însuşirea raportului de activitate a
compartimentului de prevenire din cadrul SVSU Vărădia de Mures, pe Semestrul I 2015.
8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a asistentilor
personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe
semestrul I 2015.
9.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 9 voturi pentru şi 2 abţineri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Varadia de Mures la trimestrul II 2015., care în urma votului exprimat este
aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş pentru anul
2015., care în urma votului exprimat este aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare și
a
preturilor de pornire la licitatie publică a materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier
proprietatea comunei Varadia de Mures în anul 2015, care în urma votului exprimat este aprobat cu

9 voturi pentru şi 2 abţineri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind
însuşirea raportului de activitate a
compartimentului de prevenire din cadrul SVSU Vărădia de Mures, pe Semestrul I 2015, care în urma
votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de activitate a asistentilor
personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe
semestrul I 2015, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Drept pentru care am încheiat prezenta, în 4(patru) exemplare.
PREŞEDINTE,
Groşan Cristian

SECRETAR

Lupuţiu Lacrimioara

