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P R O C E S – V E R B A L 

 

Încheiat azi 29 mai 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, 

convocată în baza Dispoziţiei nr.35/22.05.2020 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. 

Având în vedere contextul epidemiologic existent, respectiv problemele generate de infecția cu 

Coronavirus - Covid 19, a prevederilor HOTĂRÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării 

de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19,  având în vedere limitarea participării a mai multor persoane, în cazul 

ședințelor consiliului local, consilierii locali au fost convocați la Căminul de bătrâni Vărădia de Mureș cu 

respectarea regulilor de distanțare socială și obligativitatea purtării măștii și a mănușilor de protecție. 

Convocarea ședinței a fost făcută prin mijloace electronice către consilierii locali. 

 La şedinţă participă, d-na Lupuţiu Lacrimioara secretarul general al unității administrativ-teritoriale 

Vărădia de Mureş. 

 Absenţi : Pantea Daniela. 

 Preşedinte de şedinţă este d-l Lupuț Ghenuț, numit prin Hotărârea nr. 9/20.02.2020  a consiliului 

local Vărădia de Mureş. 

 D-l Lupuț Ghenuț preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei: 

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 29 mai 2020, ora 

11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al UAT Vărădia de Mureș. 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea executie bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT 

Vărădia de Mureș la trimestrul I 2020. 

5. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru 

repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001. 

6. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

2019-2024, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare 

a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Vărădia de Mureş. 

În conformitate cu art.138 alin.15 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, d-na secretar general 

supune spre aprobare 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. 

D-l Rus Viorel referitor la procesul verbal, spune că vrea să vadă cine a încasat banii pe lemnele de la 

oamenii care au fost înscriși pe tabelele de la primărie, de unde le-au cumpărat și cine le-a făcut 

documentele pentru că sunt documente emise de firme și o să sesizeze și la Curtea de Conturi să verifice 

precum și alte nereguli. 

D-na secretar general artă că lemnele au fost din partidele noastre care au fost hotărâte pentru a se 

vinde la populație iar banii au fost încasați de către Ocolul Silvic Valea Mureșului.Deasemenea prezintă 

hotărârile adoptate de consiliul local în anul 2019 pentru vvanzarea de masa lemnoasă. 
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In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 

data de 29 mai 2020, ora 11,30.  

Se propune spre aprobare suplimentearea ordinei de zi a ședinței ordinare cu următorul proiect de 

hotărâre: 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea preturilor la materialul 

lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2020. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării ordinea de zi, fiind aprobată cu 

10 voturi pentru. 

In continuare se prezinta proiectul hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș. 

D-na secretar general arată că rectificarea bugetului se face ca urmare a Deciziei nr.2595/23.04.2020 

a dlui Marius Florin Draganescu, seful Administratiei Judetene a Finantelor publice Arad, prin care se 

comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și prin adresa 

nr.ARG_STZ_3187/ad/23.04.2020 a prin care se comunică influiențele bugetului local. 

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, d-l președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi pentru. 

In continuare se prezinta proiectul hotărâre privind aprobarea executie bugetului local de venituri și 

cheltuieli al UAT Vărădia de Mureș la trimestrul I 2020. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, d-l președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi pentru. 

In continuare se prezinta privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru 

repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001. 

D-l Rus Viorel arată că acest plan este un plan care se fac lucrările cu utilaje nu cu persoanele de la 

Legea 416. 

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, d-l președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre, fiind aprobat cu 9 voturi pentru și un vot împotrivă (d-l Rus Viorel). 

In continuare se prezinta privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

2019-2024, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare 

a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Vărădia de Mureş. 

D-l Rus Viorel arată că în viitor se va face, dar de ce nu s-a făcut nimic. 

D-l Cautun Sorin arată că în fiecare proces verbal se trece că primarul este present, dar nu este de 

fapt sa răspundă la întrebările la care d-na secretar nu poate răspunde și solicit să nu mai fie trecut în 

procesul verbal. 

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, d-l președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre, fiind aprobat cu 9 voturi pentru și o abținere (d-l Rus Viorel). 

In continuare se prezinta privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea preturilor la materialul 

lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2020. 

D-l președinte propune în discuție mai multe variante de preț pentru materialul lemnos, iar modul de 

valorificare să se facă prin prestări servicii pentru nevoi locale și pentru populație. 

D-l Suciu Prunișor propune pentru partida 3546 prețul de 55 lei/mc plus prestarea de 70 lei. 

D-l Luput Ghenut propune pentru partida 3447 prețul de 50 lei/mc plus prestarea de 70 lei. 

 Se supune aprobării cele două propuneri fiind aprobare cu 10 voturi pentru. 
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Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, d-l președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi pentru. 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 

 

       PREŞEDINTE,                                             SECRETAR 

       Lupuț Ghenuț                                            Lupuţiu Lacrimioara 
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