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HOTĂRÂREA NR.11 

din data de 20 februarie 2020 

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului 

local din data de 20 februarie 2020 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,  

 Având în vedere: 

- prevederile art.135 alin.7 din din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile 

exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea simplă; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare, din data de 20 februarie 2020, după cum urmează: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 20 februarie 2020, ora 

11,00. 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de investitii pe anul 

2020 al UAT Vărădia de Mureș. 

5. PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a comunei Vărădia de Mureş pe 

anul 2020. 

6. PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea, încheierea și semnarea Contractului de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale din județul Arad – Zona  5, cu Societatea Consult Soc Centrum S.R.L. 

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017. 

8. ROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în teritoriul administrativ comuna Vărădia de Mureș ”. 

9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a Regiei Publice Locale 

„Ocolul Silvic Valea Mureșului”. 

10. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului reportat al anului 2019. 

11. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui spaţiului cu 

destinația de cabinet medical din imobilul situat în localitatea Julița, aflat în domeniul public al comunei Vărădia de 

Mureș 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  
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