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P R O C E S – V E R B A L

Încheiat azi 29 ianuarie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de
Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.7/22.01.2016 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 aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data

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

data de 29 ianuarie 2016.
3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a

listei de investiţii pe anul 2016.
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor

publice pe anul 2016.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei

Vărădia de Mureş din anul 2015.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al

bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2015
7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe

anul 2016, a Regiei Publice locale „Ocolul Silvic Valea Muresului”R.A.
8. Adoptarea proiectului de hotărâre aprobarea volumului de masei lemnoase ce se va

recolta în anul 2016 provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de
Mureş

9. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.83/26.11.2015 a Consiliul
local al comunei Vărădia de Mureş privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei Vărădia
de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul şcolar
2016-2017

10.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
a aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărădia de Mureş pe anul 2016.

11.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei C.L.Vărădia de Mureş pe
anul 2016 la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad și proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru
anul 2016.

12. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de prestari servicii de
salubrizare încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad.
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13.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea fisei de evaluarea a performantelor
profesionale pentru secretarul comunei.

14.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.
Referitor la procesul verbal d-l Rus Viorel arată că referitor la casa din câmp a întrebat de

ce nu s-a dat raspuns in termenul legal la cerere.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2016.

D-l primar prezintă bugetul astfel:

VENITURI - TOTAL COD INDICATOR 2.749.000 lei d.c.

- Cote defalcate din impozitul pe
Venit 040201 040201 180.000 lei
- Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 040204 528.000 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti (finantarea ch de
personal din invatamant si ch cu bunuri si servicii potrivit art.104/Legea 1/2011, finantarea in
procent de 90% a cheltuielilor cu asistentii personali ai pers cu handicap si pers. cu handicap
110202 737.000 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru drumuri 110205 250.000 lei
- Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 110206 214.000 lei
- Venituri proprii (impozite si taxe locale) 533.700 lei
Subventii pentru PUG 76.300 lei
Subventii pentru incalzire 4.000 lei
Excedent 226.000 lei

CHELTUIELI - TOTAL 2.749.000 lei d.c.

AUTORITATI PUBLICE 510103 708.790 lei
Cheltuieli de personal 510103.10 385.120 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 510103.20 247.370 lei
Cheltuieli de capital 510103.70 76.300 lei
ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 540250 25.000 lei
Cheltuieli de personal (sume pt alegeri locale) 540250.10 20.000 lei
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Cheltuieli cu bunuri si servicii 540250.20 5.000 lei
ORDINE PUBLICA SI SIG NAT. 610205 17.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 610205.20 17.000 lei
INVATAMANT 65.02 640.000 lei
Cheltuieli de personal 65.02.10 485.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 65.02.20 153.000 lei
Alte cheltuieli (burse) 65.02.59 2.000 lei
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 148.990 lei
Cheltuieli de personal 67.02.10 20.490 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 67.02.20 98.500 lei
Alte cheltuieli (sustinerea cultelor) 67.02.59 30.000 lei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 243.300 lei
Cheltuieli de personal 68.02.10 162.460 lei
Ajutoare sociale 68.02.57 61.840 lei
Asistenta acordata pers. in varsta – ch materiale 680204 19.000 lei
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 70.02 179.000 lei
Iluminat public 700206 100.000 lei
Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale – ch materiale 700250 79.000 lei
PROTECTIA MEDIULUI 740205 109.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 740205.20 39.000 lei
Cheltuieli de capital – contruire platforme de gunoi740205.70 70.000 lei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
SI VANATOARE 830330 19.600 lei
Cheltuieli de personal 830330.10 19.600 lei
TRANSPORTURI 84.02 658.320 lei
Cheltuieli de personal 84.02.10 38.320 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 84.02.20 148.000 lei
Cheltuieli de capital 84.02.70 472.000 lei
Venituri şi cheltuieli a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii –
SURSA E
Venituri total 87.870 lei
Cheltuieli total 87.870 lei
Lucrări importante propuse în anul 2016 sunt:
Reparaţii:
- reparaţii primărie - 25.000 lei;
- reparaţii cămin cultural Vărădia - 40.000 lei;
- reparaţii cămin cultural Baia - 25.000 lei;
- reparaţii drumuri - 80.000 lei;
- reparaţii Şcoala Juliţa şi Vărădia - 80.000 lei;
- reparaţii dispensar Juliţa - 30.000 lei;
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- reparaţii brutărie - 35.000 lei;
- reparaţii remiză PSI - 12.000 lei;
Investiţii:
- modernizare DC 72 - 430.000 lei;
- elaborare PUG - 76.300 lei;
- modernizare străzi - 27.000 lei;
- Construire Pod Juliţa - 15.000 lei;
- amenajare platforme gunoi . 70.000 lei;

D-l Rus Viorel arată că a fost cuprinsă într-o hotărâre de consiliu şi valea Vălcuţă.
D-l Primar arată că este cuprinsă regularizare în proiectul cu asfaltarea străzilor care s-a

depus pentru fonduri europene.
Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 11

voturi pentru şi o abţinere.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2016.
D-l primar arată că în Programul de achiziţii sunt cuprinse lucrările care au fost discutate şi la

aprobarea bugetului şi mai sunt propuse pentru cumpărare un tocător de resturi vegetale pentru
cosirea ierbii de marginea drumului.

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 11 voturi
pentru.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al
Comunei Vărădia de Mureş din anul 2015.

D-l Primar arată că a intervenit o modificare se scade de la DC 72 suma primită de la
Consiliul judeţean, iar restul se trece la amenajare platforme, adică 183.000 lei la DC 72 şi 43.000
lei la amenajare platforme.

Nefiind alte discuţii d-l Bugiu Achim preşedintele şedinţei supune aprobării proiectul de
hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi pentru.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2015.

Se prezintă raportul contabilului privind contul anual de execuţie al bugetului general de
venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2015.

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 bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2016, a Regiei Publice locale „Ocolul Silvic Valea Muresului”R.A.

Se prezintă de către d-l primar raportul Regiei Publice locale „Ocolul Silvic Valea
Muresului”R.A, din care reiese:

- venituri total - 305.160 lei;
- cheltuieli total - 240.600 lei;
- profit - 64.560 lei;
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Se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11
voturi pentru.

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masei
lemnoase ce se va recolta în anul 2016 provenită din fondul forestier proprietate publică a
comunei Vărădia de Mureş.

D-l Primar arată că volumul de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2016 este:din
produse principale - 1740 mc, produse secundare - 404 mc şi produse igienă - 162 mc.

D-l Craiu Aurel întreabă ce înseamnă secundar,primind răspunsul că sunt rărituri, şi întreabă
dacă cantitatea se ajunge la persoane.

D-l Primar arată ca nu se ajunge, deoarece cereri sunt foarte multe.
D-l Popa Aurel arată că au fost discuţii de la cetăţeni, că şi cei care au voturi trebuiau să

primească lemne, deoarece şi ei sunt plătitori de impozite.
D-l primar arată că raportat la această chestiune, curtea de conturi a precizat că se poate

vinde material lemnos dar nu se poate vinde materialul lemnos sub preţul pieţei.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este

aprobat cu 11 voturi pentru.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.83/26.11.2015 a

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş privind acordarea avizului Consiliului Local al
comunei Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială
în anul şcolar 2016-2017.

D-l Primar arată că este vorba despre Şcoala Gimnazială Specială Vărădia de Mureş şi prezintă
adresa de la Consiliul Judeţean care în calitate de ordonator principal de credite, arată că şcoala
nu poate funcţiona sub un număr de 100 de elevi, iar în prezent sunt 23 de elevi şi propune
modificările şi soluţiile pentru această şcoală, după desfiinţare, iar consiliului local îi solicită
reanalizarea hotărârii privind reţeaua şcolară.Deasemenea prezintă şi adresa Inspectoratului
Şcolar Judeţean Arad, care arată că acesta nu acordă avizul conform pentru funcţionarea şcolii în
anul şcolar 2016-2017.

D-l Hălălişan Dănuţ arată că ei se contrazic singuri, o dată că îi retrag personalitatea juridică,
dar ca şcoală tot rămâne, deoarece arată că copii vor rămâne în centru, cu învăţământ la domiciu,
care domiciliul este tot în centru.

D-na Miculiţ Crina arată că consiliul local a hotărât în luna noiembrie reţeaua şcolară şi de ce
acuma ei forţează nota, ca consiliul local să propună desfiinţarea şcolii.

D-l primar arată că propunerea Consiliului Judeţean este ca, cei 17 elevi vor fi reorientaţi la
propunerea Comisiei de specialitate spre învăţământul la domiciliu în Centru de plasament, cele
12 norme didactice vor fi transferate la Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă (CSEI) Arad şi la
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Arad pentru asigurarea unor cadre
didactice de sprijin pentru învăţământul la domiciliu, iar normele didactice auxuliare şi nedidactice
să fie transferate la Şcoala Gimnazială Vărădia de Mureş.

D-l Popa Aurel, arată că din discuţiile purtate cu d-na directoare de la Şcoala Gimnazială, nici
aceasta nu a primit avizul până în prezent.

D-l Craiu Aurel, arată că este vorba de mai mulţi angajaţi care au contract pe perioadă
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nedeterminată şi care trebuie să le asiguri loc de muncă pe raza comunei.
Se poartă mai multe discuţii pe această temă.
D-l preşedinte supune aprobării proiectul de hotărâre, privind modificarea HCL

nr.83/26.11.2015 a Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş 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, 0 voturi pentru, 4
voturi împotrivă şi 7 abţineri, proiectul de hotărâre fiind respins.

In continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărădia de Mureş pe anul 2016.

D-l Rus Viorel, întreabă că în decembrie a văzut pe site-ul primărie în 09.12.2015, era un
anunţ cu angajare referent, iar în 05 ianuarie a văzut deja persoana angajată pe post de referent
agricol şi întreabă unde a fost afişat acest concurs că nu a văzut nici un anunt, cel de pe site nu
avea număr de înregistrare.Sustine că în data de 09.12.2015 a fost publicat anuntul că se scoate
la concurs şi întreabă de e nu a ştiut şi consiliul local.

D-na secretar arată că pentru organizarea unui concurs în vederea ocupării unei funcţii
publice, în primul rând trebuie solicitat avizul ANFP, după care se publică concursul în Monitorul
Oficial, într-un ziar, în cazul nostru a fost publicat în Glasul Aradului, pe site-ul posturi.gov şi pe
site-ul instituţiei. Deasemenea arată că aşa cum reiese din conţinutul anuţului, în data de
09.12.2015 era data organizării concursului proba scrisă.

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este
aprobat cu 11 voturi pentru.

In continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei C.L.Vărădia de
Mureş pe anul 2016 la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad și proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru
anul 2016.

D-l primar arată că situaţia persoanele din comună este luată de la Institutul de statistică.
D-na Miculiţ Crina întreabă dacă Sistemul integrat va intra de la jumătatea anului, de ce taxa

de salubrizare se încasează pe tot anul.
D-l Primar arată că anul acesta se încasează momentan doar până în luna iunie.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este

aprobat cu 11 voturi pentru.
In continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de prestari

servicii de salubrizare încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad.
D-l Primar arată că în luna decembrie s-a hotărât încheierea contractului pe 6 luni cu un

container de 33 mc care are o capacitate de 10 tone, datorită cantităţii mari de deşeuri care se
adună într-o lună de zile, de exemplu în luna decembrie gunoiul menajer a fost presat în
container iar la cântărire a avut 21 tone, în aceste condiţii este necesar un container mai mare
s-au două containere. În acest sens arată că au mai fost solicitate încă 3 oferte de la alte firme,
singura ofertă fiind de la ASA., care implică o suma mai mare cu 800 lei faţă de contractul
existent.
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D-na Miculiţ Crina întreabă dacă taxa de salubrizare care se încasează de la oameni rămâne
aceeaşi. D-l Primar arată că taxa nu se majorează.

D-l Popa Aurel arată că în consecinţă, avem posibilitatea să adunăm mai mult gunoi la
acelaşi preţ.

D-l Rus Viorel atrage atenţia, că peste o lună de zile să nu ne trezim că trebuie ridicat preţul,
sau oaameni plătesc acuma 4 lei iar luna viitoare când se încasează banii să le luăm 5,50 lei sau
6 lei. Deasemenea arată că trebuie respectate zilele când se ridică gunoiul, deoarece sunt
persoane care lucrează la Arad şi scot gunoiul în stradă când pleacă la servici, iar dacă acesta nu
este ridicat îl împrăştie câinii.

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este
aprobat cu 11 voturi pentru.

In continuare se prezintă proiectul de hotărâ reprivind aprobarea fisei de evaluarea a
performantelor profesionale pentru secretarul comunei.

Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului exprimat este
aprobat cu 11 voturi pentru.

Diverse:
Se prezintă cererea d-lui Crişan Ioan Dorel, care solicită cumpărarea locuinţei în care

locuieşte cu chirie.
D-l Rusu Viorel arată că a mai existat o cerere a lui Crişan Ioan Dorel anul trecut în ianuarie

şi am mai votat odată că se vinde şi a fost hotărâre de consiliul local, dar omul nu a primit
răspuns.

D-l Primar arată că nu a fost adoptată hotărâre, fiind doar cererea, dar la momentul
respectiv ei nu aveau bani pentru cumpărare, dar acum a discutat cu acesta şi a adunat bani şi îşi
asumă toate riscurile.Pentru începerea procedurilor de vânzare este necesar efectuarea unui
raport de evaluare pentru a stabili preţul de pornire a licitaţiei precum şi de documentaţia pentru
licitaţie, care vor fi supuse aprobării consiliului local.

Consiliul local este de acord cu începerea procedurilor privind vânzarea imobilului solicitat.
D-l Primar arată că în data de 11.01.2016 a fost convocat la adunarea generală a Asociaţiei

de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, şi a fost
pus la dispoziţia membrilor asociaţiei un CD, care contine documemntele pentru organizarea
licitaţiei în vederea delegării serviciului, pentru a fi studiate şi a veni cu îmbunătăţiri la
documentaţie. Problemele care au fost ridicate şi discutate şi în cadrul adunării generale sunt că
în documentaţie este prevăzut taxă specială şi nu tarif, operatorul economic va emite factură
către primării şi primăriile vor încasa taxa de la populaţie, propunere cu care nimeni nu a fost de
acord, propunerea comunelor fiind ca operatorul să încheie contracte cu cetăţenii şi ei să încaseze
taxele, iar altă problemă este că în mediul rural nu se asigură pubele la cetăţeni.Deasemenea altă
problemă ridicată este aceea privind numărul de persoane care se ia de la statistică, dar care nu
reflectă realitatea din teren.

D-l Rus Viorel arată că oamenii nu sunt înştiinţaţi că se ridică doar gunoi menajer şi ei pun
în pubele tot felul de moloz chiar şi atunci când lucrează la casă.
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D-l Primar întreabă ce vom face cu serviciul nostru de salubrizare, vom demara procedura
privind delegarea serviciului în acelaşi timp cu cei de la ADI, care nu crede că va fi operaţional din
iunie 2016.

D-l Rusu Viorel ridică problema căminelor, în special căminul de la Vărădia, acolo unde este
vesela este numai mizerie de la porumbei şi pe jos şi pe veselă, deasemenea şi la bibliotecă este
un dezastru şi s-a distrus.

D-l Primar arată că cunoaşte problema şi acuma se lucrează acolo la instalaţia electrică,
după care trebuie montat un tavan fals acolo unde este vesela.

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 29 ianuarie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş,
convocată în baza Dispoziţiei nr.7/22.01.2016 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 aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 28

decembrie 2015.
2.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 29

ianuarie 2016.
3. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de

investiţii pe anul 2016.
4. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe

anul 2016.
5. Adoptarea proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de

Mureş din anul 2015.
6. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului

general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2015
7. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016,

a Regiei Publice locale „Ocolul Silvic Valea Muresului”R.A.
8. Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea volumului de masei lemnoase ce se va

recolta în anul 2016 provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mureş
9. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.83/26.11.2015 a Consiliul local al

comunei Vărădia de Mureş privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei Vărădia de Mures
pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2016-2017

10.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărădia de Mureş pe anul 2016.

11.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei C.L.Vărădia de Mureş pe anul 2016
la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad și
proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru anul 2016.

12. Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de prestari servicii de
salubrizare încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad.

13.Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea fisei de evaluarea a performantelor
profesionale pentru secretarul comunei.

14.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.
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Se supune aprobării 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 bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei
de investiţii pe anul 2016,care în urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe
anul 2016, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş
din anul 2015, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului
general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2015, care în urma votului exprimat
este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2016, a Regiei Publice locale „Ocolul Silvic Valea Muresului”R.A, care în urma votului exprimat este aprobat
cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului de masei lemnoase ce se va
recolta în anul 2016 provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mureş, care în
urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.83/26.11.2015 a Consiliul local al
comunei Vărădia de Mureş 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 respins cu 0 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vărădia de Mureş pe anul 2016, care în urma votului
exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei C.L.Vărădia de Mureş pe anul
2016 la , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
și proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru anul 2016, care în urma votului
exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de prestari servicii de
salubrizare încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11
voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea fisei de evaluarea a performantelor
profesionale pentru secretarul comunei, care în urma votului exprimat este aprobat cu 11 voturi pentru.

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

PREŞEDINTE, SECRETAR
Bugiu Achim Lupuţiu Lacrimioara
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