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COMUNA VĂRĂDIA DE MURES

CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126

tel. 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
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P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 28 decembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de
Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.207/18.12.2015 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 Bugiu Achim, numit prin Hotărârea nr. 85/28.12.2015 a

consiliului local Vărădia de Mureş.
D- l Bugiu Achim preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:

1.Adoptarea proiectului privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada decembrie
2015 - februarie 2016.

2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data
de 26 noiembrie 2015.

3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data
de 28 decembrie 2015.

4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia.

5.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2015.

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul
U.A.T. – Comuna Vărădia de Mures, pentru anul 2016.

7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind participarea unităţii administrativ teritoriale in
calitate de membru al Asociatiei GAL Podgoria Miniș-Măderat, la elaborarea si implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podgoria Miniș-Măderat pentru
perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul
administrativ al comunei Varadia de Mures.

8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în suma de
15.000 lei Bisericii Ortodoxe Române Vărădia de Mureş pentru reparaţii interioare.

9.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.

10.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 10 voturi pentru.

Referitor la procesul verbal d-l Rus Viorel întreabă cine a stabilit indemnizaţia membrilor
consiliului de administraţie al RPL Ocolul Silvic Bîrzava la 600 lei, desemeana arata că referitor la
problema cu gunoiul nu a spus sub 4 lei, că poate fi şi 3,99 lei, dânsul a spus că 3,50 lei sau chiar mai



putin, că din calculele făcute înainte era 3,50 lei. Arată că şi luna aceasta nu s-a ridicat gunoiul decăt
o singură dată şi oamenii întreabă de ce nu s-a ridicat şi dacă oamenii mai plătesc sau nu.

D-l Popa Aurel arată că taxa de gunoi se plăteşte ca şi impozitul, dar arată că acum se poate
ridica gunoiul o dată la două dar când va veni lunile de vară, gunoiul nu se poate ridca o dată la două
săptămâni-

D-l Primar arată că contractul de prestări serviicii are termen pănâ la 31.12.2015, cu un
container pe lună iar acum containerul este plin de două săptămâni, iar în momentul când se ridica
containerul aduceau altul gol, dar acum dacă contractul nu se va derula şi în anul 2016 la ridicare
celui plin nu vor aduce altul gol.

Se supune aprobării ordinea de zi a sedintei ordinare, cu modificarile aduse, care în urma
votului exprimat este aprobată cu 10 voturi pentru.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local in cadrul Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia.

În urma votului exprimat, cu 10 voturi pentru, este validat mandatului de consilier local in
cadrul Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia.

D-l consilier Suciu Prunisor Horia depune jurământul în faţa consiliului local Vărădia de
Mureş.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2015.

D-na secretar arată că adresa nr. 16125/11.12.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Arad şi decizia nr. 4175/11.12.2015 a dlui Marius Florin Draganescu, seful Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arad s-a primit suma de 36 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizatii
si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora in
unitatile de invatamant preuniversitar de stat, iar prin adresa nr. 16021/ad/15.12.2015 a
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad şi decizia nr. 4194/15.12.2015 a dlui Marius Florin
Draganescu, seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad s-a retras suma de 34,40 mii
lei de la drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare.

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 10
voturi pentru şi o abţinere.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli
la nivelul U.A.T. – Comuna Vărădia de Mures, pentru anul 2016.

D-na secretar arată că din prevederile articolului unic pct.1 și pct.4-5 din Legea nr.258/2015
pentru modificarea și completarea O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, unitatile administrativ-teritoriale
stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul ordonanţei, prin hotarare
a consiliului local.

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 10 voturi
pentru şi o abţinere.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind participarea unităţii administrativ
teritoriale in calitate de membru al Asociatiei GAL Podgoria Miniș-Măderat, la elaborarea si
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podgoria
Miniș-Măderat pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce
vizeaza teritoriul administrativ al comunei Varadia de Mures.

D-l Primar prezintă adresa înaintată de Asociatiei GAL Podgoria Miniș-Măderat şi face
precizare că nefiind implementată Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de
GAL Podgoria Miniș-Măderat pentru perioada 2014-2020, nu se pot accesa fonduri europene.

D-na Miculiţ Crina întreabă ce proiecte se vor depune. D-l primar arată ca proiecte sunt
apă-canal, străzi, dar depinde ce proiecte se pot finanţa pe Gal, că poate şi comuna depune proiecte.

Nefiind alte discuţii d-l Bugiu Achim preşedintele şedinţei supune aprobării proiectul de
hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere.



In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în
suma de 15.000 lei Bisericii Ortodoxe Române Vărădia de Mureş pentru reparaţii interioare.

D-l primar arată că la şedinţa anterioară s-a cuprins în buget suma de 15.000 lei, dar acum
trebuie aprobată cererea pentru a putea vira banii.

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 10
voturi pentru şi o abţinere.

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-l Rusu Viorel arată că nu este de acord cu încheierea acestui contract pentru că oamenii
sunt nemulţumiţi şi crede că ar trebui întrebaţi şi oamenii.

D-l Popa Aurel arată că nu este cinstit faţă de oamenii deoarece în luna decembrie s-a ridicat
o singură dată gunoiul şi se plăteşte 4 lei/ lună.Deasemenea arată că acum pe timpul de iarnă se
poate ridica o dată la două săptămâni, dar pe perioada de vară nu se poate ridica aşa, şi indiferent
daca se umple containerul sau nu, omul ştie că o dată la două săptămâni trebuie ridicat gunoiul,
deoarece el plăteşte iar dacaă nu plăteşte se face poprire ca la impozite. Din punctul de vedere al
dânsului arată că a fost mai bine când s-a ridicat gunoiul de către ASA.

D-l primar arată că atunci când s-a încheiat contractul nu s-a ştiut exact ce cantitate de
deşeuri se adună, dar s-a adeverit că gunoi există foarte mult. Deasemenea arată că serviciul este al
consiliului local şi există două posibilităţi, ori se licenţiază serviciul care implică foarte multe costuri
ori se externalizează prin concesiune dar procedura durează câteva luni.

D-na Miculiţ Crina este de părere că până la momentul când se face licitaţie pentru
concesionare să nu se mai adune gunoiul.

D-l Popa Aurel este de părere să se încheie contractul cu ASA pe 3 luni şi să se pună afişe că
se ridică numai gunoi menajer, nu şi alte deşeuri.

D-l Primar propune încheierea contractului pe 6 luni şi din luna ianuarie să se înceapă
procedura de concesionare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu încheierea contractului pe termen de 6 luni, care în
urma votului exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere.

Diverse:
D-l Primar prezintă oferta pentru tarifele la curentul electric pentru iluminatul public.
D-l Rusu Viorel arată că există o cerere a lui Crişan Ionel Dorel pentru cumpărarea casei de la

câmp şi nu ştiu nici acum ce se întămplă dacă pot cumpăra casa şi aceşti oameni au pus şi
termopane pe banii lor.

D-l Primar arată că termopanele nu au fost puse pe banii lor deoarece suma a fost scăzută din
chirie şi deasemenea arată că casa este în domeniul privat al comunei şi se poate vinde la licitaţie,
dar la licitaţie poate participa oricine şi există riscul să cumpere altcineva casa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

PREŞEDINTE, SECRETAR

Bugiu Achim Lupuţiu Lacrimioara
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M I N U T Ă

Încheiată azi 28 decembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de
Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.207/18.12.2015 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 Bugiu Achim, numit prin Hotărârea nr. 85/28.12.2015 a

consiliului local Vărădia de Mureş.
D- l Bugiu Achim preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei:

1.Adoptarea proiectului privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada decembrie
2015 - februarie 2016.

2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data
de 26 noiembrie 2015.

3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data
de 28 decembrie 2015.

4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia.

5.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2015.

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul
U.A.T. – Comuna Vărădia de Mures, pentru anul 2016.

7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind participarea unităţii administrativ teritoriale in
calitate de membru al Asociatiei GAL Podgoria Miniș-Măderat, la elaborarea si implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podgoria Miniș-Măderat pentru
perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul
administrativ al comunei Varadia de Mures.

8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în suma de
15.000 lei Bisericii Ortodoxe Române Vărădia de Mureş pentru reparaţii interioare.

9.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.

10.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 10 voturi pentru.
Se supune aprobării ordinea de zi a sedintei ordinare, care în urma votului exprimat este

aprobată cu 10 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local in

cadrul Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia,care în urma votului
exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru.



Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015, care în urma votului exprimat
este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere.

Se supune la vot proiectul de privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. –
Comuna Vărădia de Mures, pentru anul 2016, care în urma votului exprimat este aprobat cu 10
voturi pentru şi o abţinere.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind participarea unităţii administrativ teritoriale in
calitate de membru al Asociatiei GAL Podgoria Miniș-Măderat, la elaborarea si implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podgoria Miniș-Măderat pentru
perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza teritoriul
administrativ al comunei Varadia de Mures, care în urma votului exprimat este aprobat cu 10 voturi
pentru şi o abţinere.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în suma de
15.000 lei Bisericii Ortodoxe Române Vărădia de Mureş pentru reparaţii interioare., care în urma
votului exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere.

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 10 voturi pentru şi o abţinere.

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

PREŞEDINTE, SECRETAR
Bugiu Achim Lupuţiu Lacrimioara


