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P R O C E S – V E R B A L 

 

Încheiat azi 30 aprilie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, 

convocată în baza Dispoziţiei nr.32/24.04.2020 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. 

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

Coronavirus - Covid 19, a prevederilor Ordonanțelor militare privind măsuri de prevenire a răspândirii 

Covid 19 precum și luând act de Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul Președintelui României 

nr.240/14.04.2020, pe durata instituirii stării de urgență pentru respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii 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, respectând 

distanță minimă de 1,5 m între persoane cu obligativitatea purtării măștii și a mănușilor de protecție. 

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

 La şedinţă participă, d-na Miculiț Crina primarul comunei și d-na Lupuţiu Lacrimioara secretarul 

general al unității administrativ-teritoriale Vărădia de Mureş. 

 Absenţi : nu sunt. 

 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 30 aprilie 2020, 

ora 11,30. 

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

2020 al UAT Vărădia de Mureș. 

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. 

Referitor la procesul verbal d-l Cauțun Sorin spune că a înțeles că medicul care vrea să vină, a primit 

înștiințare cu taxa și i se pare prea mare și s-ar putea să ramânem fără medic la Julița și trebbuie găsită o 

soluție. 

D-na secretar general arată că așa cum s-a stabilit prin hotărârea consiliul local scoaterea la licitație a 

cabinetului medical din localitatea Julița, s-a procedat la anunțarea licitației pentru data de 19.03.2020, dar 

la licitație nu s-a prezentat nimeni. Deasemenea reamintește că taxa de închiriere a fost stabilită în baza 

unui raport de evaluare. 

D-l Rus Viorel arată că soluția există dacă se merge de două ori la licitație după aia se poate merge la 

negociere. Iar dacă este mult s-au puțin 200 lei, trebuie să ne gandim că medical nu vine să facă o afacere, 

el vine ca medic de care chiar avem nevoie și nu știm câți pacienți are, poate are un număr mic de pacienți 

și nu poate să mai dea și suma stabilită pentru chirie. Mai avem și alte spații cum ar camera care a fost 

solicitată pentru cabinet de avocatură și de 4 ani nu am luat nici un ban. Deasemenea arată că de 4 ni nu 

a venit nici un reprezentant de la cei cu care avem încheiate contracte să dicute cu consiliul local și nu s-a 

spus că nu respectă contractul ca să poată fi trași la răspundere. 
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    D-l Cauțun Sorin spune că o să ia legătura cu d-na doctor Negrei să vină la primărie cu medicul care 

vrea și să spună ce vrea să facă ce nu îi convine. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 

data de 30 aprilie 2020, ora 11,30.  

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

11 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 există Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului national de 

cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de unități administrativ-teritoriale 

pentru sectoare cadastrale, Finanțarea 2, înregistrat cu nr.  4130/13.06.2017 și a actului adițional 

nr.6/17.12.2019, care prevede că Contractul de finanţare are valabilitate până la data de 31.03.2020 și 

s-au încheiat lucrările de înregistrare sistematică pentru finanțarea 2 urmând să iasă extrasele de carte 

funciară și s-a primit suma de la Minister în valoare de 141.670 lei fiind modificat bugetul prin dispozitie a 

autoritatii executive, potrivit legii, urmând să se valideze modificările respective de către consiliul local și 

plătită prestatorului. Deasemenea arată că mai există încheiate două contracte de finanțare, pe Finanțarea 

3 și pe Finanțarea 5 dar nu cuprind toate terenurile din comună, urmând a mai fi încheiate contracte de 

finanțare pentru cuprinderea tuturor parcele de teren extravilan în cadastrul sistematic. 

Deasemenea d-na secretar general informează că acum după întabilarea terenurilor au apărut discuții 

între anumite firme care au cumpărat în timp terenuri pe raza comunei și proprietarii de terenuri, firme 

care la data cumpărarii s-au și intabilat pe teren iar acum după cadastrarea tuturor terenurilor au venit să 

își delimiteze în teren parcele care nu au fost lucrate până în prezent dar delimitarea în multe cazuri cade 

și pe parcele vecine care sunt lucrate. Această situație a apărut datorită faptului că fiind terenul nelucrat 

oamenii s-au extins cu parcelele și peste terenul nelucrat. 

D-l Barna Iosif arată că întradevăr parcele acum sunt decalate după cadastrarea terenului. 

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

hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi pentru. 

Probleme diverse: 

D-l Rus Viorel arată că noi în fiecare an aprobăm lemne pentru școli, dispensare, azil și vrea să știe 

cantitatea de lemn care a fost pentru azil unde este că azilul a avut 200 sau 230 metri steri de lemne, ce 

s-a întâmplat cu lemnul. 

D-na secretar general arată că anul trecut nu s-au cumparat lemne pentru azil că nu a funcționat 

centrala, s-au încălzit electric, iar din câte știe mi sunt lemne în magazie și la primărie. 

D-l Rus Viorel spune că dacă nu merge centrala, lemnul trebuie să existe iar din câte a înteles niște 

oameni din comună au cumpărat lemn și întrebând au zis că au cumpărat de la primărie cu 80 lei/metru 

ster, dar dânsul spune că noi nu am scos lemn prin prestări servicii ca să avem pentru populație. 

D-l viceprimar arată că au fost partizi scoase prin prestări servicii pentru populatie și anul trecut și 

acum doi ani și există tabel cu persoanele care au cumpărat lemne. 

D-l Rus Viorel arată că vrea să vadă contractul de prestări servicii cu firma care a făcut prestările, că de 

opt ani când s-a scos lemn prin prestări servicii pentru populație omul s-a dus acolo și-a luat lemul și plătea 

la primărie nu firmă. 

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

       Lupuț Ghenuț                                            Lupuţiu Lacrimioara 
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