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P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 26 noiembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de
Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.150/20.11.2015 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 aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data
de 30 octombrie 2015.

2.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data
de 26 noiembrie 2015.

3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a
listei de investiţii pe anul 2015.

4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al d-lui
Drăgănescu Marius Florin, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și administrator în Consiliul
de Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.

5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al d-lui Sere
Daniel, reprezentant al Comunei Vărădia de Mureş în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic
Valea Mureșului R.A.

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.

7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru
producătorii individuali persoane fizice şi juridice.

8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei
Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul
şcolar 2016-2017.

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 10 voturi pentru.
D-l Primar propune introducerea unui punct pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre

privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciberar
Constantin Dinu.

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 rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2015.



D-l Primar arată că la investiţii s-a primit de la Consiliul Judeţean suma de 300.000 lei pentru
modernizare DC 72, 174.428 lei pentru PUG şi sum de 82.000 lei de la finanţe. Ca şi cheltuieli sumele
se repartizează astfel: 5.000 lei pentru uzina de apă, 10.000 lei la salubrizare, 20.000 lei pentru
dezăpeziri, 25.000 lei pentru drumuri şi străzi, 300.000 lei investiţii DC 72, 174.428 lei pentru PUG şi
arată că s+au finalizat ridicările topo, 22.000 lei pentru achiziţionarea unei lame de zăpadă, 15.000
lei la culte.

D-l Rus Viorel arată că după rectificările de buget nu s-a spus când încep lucrările sau când
s-au terminat.

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

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al
d-lui Drăgănescu Marius Florin, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și administrator în
Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 10 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al

d-lui Sere Daniel, reprezentant al Comunei Vărădia de Mureş în Consiliul de Administrație al RPL
Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A..

Nefiind alte discuţii d-l Craiu Aurel preşedintele şedinţei supune aprobării proiectul de
hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi pentru.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A. Deasemenea
se prezintă modificările şi completările la Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPL Ocolul
Silvic Valea Mureșului R.A.

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

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind modificarea taxei speciale de
salubrizare pentru producătorii individuali persoane fizice şi juridice.

D-l Groşn Cristian propune ca taxa specială de salubrizare să fie stabilită pe familie la
următoarea variantă: până la 3 persoane în familie taxa să fie 8 lei/familie/lună, iar peste 3 persoane
în familie taxa să fie 13 lei/familie/lună.

D-l Rusu Viorel arată că nu este corect aşa deoarece dacă în familie există o singură persoană
plăteşte aceeaşi taxă ca şi familia cu 3 persoane, corect ar fi ca taxa să fie pe persoană.

D-l Primar prezintă situaţia persoanelor beneficiare de serviciul de salubrizare care sunt în
total de 1257 persoane şi situaţia persoanelor pe familii.Deasemenea arată că se plăteşte suma de
5241 lei/lună pentru SC ASA şi reiese o taxă de 4,16 lei/persoană/lună.

D-l Rusu Viorel arată că atunci când se ridica gunoiul de 4 ori pe lună se plătea 5,30
lei/persoană iar acum când se ridică gunoiul de 2 ori pe lună să fie 4,16 lei/persoană este mult şi
propune ca taxa să scadă sub 4 lei/persoană.

D-l Craiu Aurel arată că taxa să fie rotundă şi propune 4 lei/persoană/lună şi întreabă cum se
plăteşte ca impozitul.

Preşedintele şedinţei supune la vot taxa specială pentru persoanele fizice de 4
lei/persoană/lună, care în urma votului exprimat este aprobată cu 6 voturi pentru, 3 abţineri şi un
vot împotrivă dl. Rus Viorel.

D-l Rus Viorel întreabă că din 25.08.2015 când a încetat contractul de concesiune şi până în
prezent în ce bază s-a încasat taxa de 5,50 lei/persoană.

D-l primar arată că contractul de concesiune a încetat în 25 septembrie nu în august, iar
începând cu data de 01.10.2015 a fost încheiat contractul de prestări servicii, iar în luna octombrie
taxa s-a încasat la caseria primăriei ca si impozitul în baza hotărârii consiliului local prin care s-a
stabilit taxa de salubrizare.

D-l Craiu Aurel propune taxa de pentru persoanele juridice la suma de 50 lei/mc/lună.
Se supune la vot această taxă care este aprobată cu 10 voturi pentru.



In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al
comunei Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în
anul şcolar 2016-2017. Deasemenea se prezintă şi adresele înaintate de cele două şcoli SCOALA
GIMNAZIALA ”CRISTIAN HERBEI” VARADIA DE MURES şi ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
VĂRĂDIA în care sunt prezentate situaţia elevilor pe clase în anul şcolar 2016-2017.

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

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local al domnului Ciberar Constantin Dinu. Se prezintă şi Referatul
constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Comunei Vărădia de Mureş prin care se propune a se
constata încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ciberar Constantin Dinu şi
declararea vacantă a acestui mandat, înregistrat cu nr. 3316/25.11.2015.

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

Diverse:
D-l Primar prezintă situaţia cererilor pentru cumpărarea de lemne care sunt în jur de 150

cereri, iar lemnele sunt doar pentru 25 persoane, care vor fi primele 25 cereri luate în ordinea
înregistrării la primărie.

D-l Popa Aurel întreabă dacă se mai poate suplimenta masa lemnoasă. Dl Primar arată că a
solicitat la Ocolul silvic să mai marcheze.

D-l Rusu Viorel arată că el vede problema în felul următor, că noi am avut o hotărâre de
consiliu local care nu a fost pusă în aplicare, dacă se iau firmele care exploatează pe raza comunei în
loc de taxa de 7 lei/mc să ne dea lemne.

D-l Popa Aurel arată că aceste firme vând lemnele la preţul de 120 lei/mc cu cât au licitat.
D-l Rus Viorel arată că taxa stabilită să fie pusă în aplicare începând cu luna decembrie

deoarece anul forestier ţine până la 01 aprilie.
D-l Cauţun Sorin arată că a mai ridica problema cu drumul judeţean Juliţa-Mădrigeşti, unde să

fie făcută limitare de tonaj deoarece circulă maşini cu lemne de tonaj foarte mare. Deasemnea
întrebă dacă se mai face ceva festival de sărbători aşa cum s-a procedat în alţi ani.

D-l Rus Viorel este de părere că se se facă doar la nivel de comună.
D-l Primar arată că va mai fi o şedinţă până la sărbători.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

PREŞEDINTE, SECRETAR

Craiu Aurel Lupuţiu Lacrimioara
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M I N U T Ă

Încheiată azi 26 noiembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de
Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.150/20.11.2015 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 aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data
de 30 octombrie 2015.

2.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data
de 26 noiembrie 2015.

3.Adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a
listei de investiţii pe anul 2015.

4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al d-lui
Drăgănescu Marius Florin, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și administrator în Consiliul
de Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.

5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al d-lui Sere
Daniel, reprezentant al Comunei Vărădia de Mureş în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic
Valea Mureșului R.A.

6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A.

7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru
producătorii individuali persoane fizice şi juridice.

8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei
Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul
şcolar 2016-2017.

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 10 voturi pentru.

D-l Primar propune introducerea unui punct pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciberar
Constantin Dinu.

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



Se supune la vot proiectul de privind aprobarea contractului de mandat al d-lui Drăgănescu
Marius Florin, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și administrator în Consiliul de
Administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A, care în urma votului exprimat este aprobat cu
10 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al d-lui Sere
Daniel, reprezentant al Comunei Vărădia de Mureş în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic
Valea Mureșului R.A., care în urma votului exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului R.A., care în urma
votului exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru
producătorii individuali persoane fizice şi juridice, care în urma votului exprimat este aprobat cu 10
voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei
Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul
şcolar 2016-2017, care în urma votului exprimat este aprobat cu 10 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului
de consilier local al domnului Ciberar Constantin Dinu, care în urma votului exprimat este aprobat cu
10 voturi pentru.

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

PREŞEDINTE, SECRETAR
Craiu Aurel Lupuţiu Lacrimioara
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