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HOTĂRÂREA NR.2 

din data de 31 ianuarie 2020 

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului 

local din data de 31 ianuarie 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 31 ianuarie 2020, după cum urmează: 

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

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 

2020, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de 

Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României. 

4. PROIECT DE HOTARARE – aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2020 la  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 

5. PROIECT DE HOTARARE – privind stabilirea volumului de masa lemnoasă, modul de valorificare și 

stabilirea preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei 

Vărădia de Mureş în anul 2020. 

6. PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al  primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului 

local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2020. 

7. PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general de 

venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2019. 

8. PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul 

şcolar 2020-2021. 

PRESEDINTE, 

                               Faur Sandu 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Luputiu Lacrimioara 

 


