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 30 iunie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş,
convocată în baza Dispoziţiei nr.61/24.06.2015 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 alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada
iunie – august 2015.
2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din
data de 28 mai 2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din
data de 30 iunie 2015.
4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.
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.
6.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.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind privind aprobarea modificării statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad.
D-na secretar arată că modificarea constă în stabilirea modului de plată a cotizaţiei şi stabilirea
unei alte persoane pe lângă primar care să reprezinte consiliul local în cadrul asociaţiei.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 11
voturi pentru.
In continuare se prezinta proiectul 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.

D-l Rus Viorel arată că este împotriva vânzării acestui teren, deoarece magazinul a fost făcut de
oameni şi s-a vândut de Federalcoop, dar terenul nu este este al lor.
Se prezintă şi o petiţie semnată de 19 cetăţeni din localitatea Stejar care sunt împotriva
vânzării acestui teren pe motiv că : se ia dreptul copiilor de a se juca şi a unor cetăţeni de a
ajunge la terenurile agricole.
D-l primar arată că ceea ce este scris în petiţie este o aberaţie, deoarece terenul de joacă al
copiilor este în faţa căminului cultural, iar pe terenul care este propus pentru vânzare nu este
nici un drum de acces la alte proprietăţii, acesta fiind limitrof cu Valea Stejar.
Se fac propuneri pentru consilierii care să facă parte din comisia de licitaţie, d-l Popa Aurel
propune să se facă tragere la sorţi. În urma tragerii la sorţi au fost aleşi d-nii Popa Aurel,
Jurcoane Aurel şi Hălălişan Dănuţ
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 10
voturi pentru şi 1 împotrivă (d-l Rus Viorel).
Diverse:
Se prezintă cererea d-nei Stăniă Angelica care solicită ajutor de 1.000 lei pentru operaţia fetiţei
sale de 4 ani, care are un handicap foarte grav.
D-na secretar arată că legal se poate da ca şi situaţie de urgenţă, dar trebuie elaborat şi
aprobat un regulament de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se
află în situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi pentru alte
situaţii deosebite.
D-l Craiu Aurel propune ca fiecare consilier să doneze 100 lei din indemnizaţie pentru acest caz,
propunere care este aprobată.
Se prezintă cererile d-lui Rus Viorel prin care solicită forarea unei fântani la căminul cultural
N.Bălcescu, contruirea unui gard în faţa căminului, montarea unui sistem de supraveghere la
cămin şi deasemenea obiectele de inventar sistem de sonorizare şi video proiector să fie duse
la cămin.
D-l Primar arată referitor la forarea unei fântâni că se poate face, dar este destul de scump
aproximativ 600 lei/ml se va face în funcţie de câţi bani sunt în buget, la fel şi gardul din faţa
căminului.Referitor la sistemul de supraveghere la cămin arată că se va instala iar obiectele de
inventar sistem de sonorizare şi video proiector vor fi predate la cămin.
Se prezintă cererea SC ASA Servicii Ecologice, prin care informează că nu a fost aprobată
prelungirea licenţei de colectare gunoi menajer pentru Vărădia de Mureş, iar din 30.09.2015 nu
vor mai putea colecta gunoiul în baza contractului de concesiune.
D-l Groşan Cristian propune să colecteze primăria şi să se încheie contract de prestări servicii
cu o firmă care să preia gunoiul de la un container. Deasemenea întreabă dacă nu se poate
face un parc în faţă la Macoviceanu.
D-l Popa Aurel arată că a mai ridicat problema şi anul trecut să fie iluminat drumul de la Juliţa
care duce la gară.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare
PREŞEDINTE,
SECRETAR
Groşan Cristian
Lupuţiu Lacrimioara
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Încheiată azi 30 iunie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată
în baza Dispoziţiei nr.61/24.06.2015 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 alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada iunie – august
2015.
2.Adoptarea proiectului privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 28 mai
2015.
3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de
30 iunie 2015.
4.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.
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.
6.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 aprobarea modificării statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, care în urma votului exprimat
este aprobat cu 11 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul 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, care în urma votului exprimat este aprobat cu 10 voturi
pentru şi 1 vot împotrivă.
Drept pentru care am încheiat prezenta, în 4(patru) exemplare.
PREŞEDINTE,
Groşan Cristian

SECRETAR
Lupuţiu Lacrimioara

