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Nr.505 din 19.02.2021 

CONVOCARE 
 

 

Sunteti convocat/ă în data de 25 februarie 2021, ora 11,00, la sediul Primăriei Vărădia de Mures, pentru 
a participa la sedinta ordinară a consiliului local Vărădia de Mures, cu respectarea masurilor de 
distantare sociala si a masurilor de protectie, conform actelor normative în vigoare emise pana la 

aceasta data. 
Sedinta ordinara va avea urmatoarea ordine de zi: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință. 
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 25 februarie 
2021, ora 11,00. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 
200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  465.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de 
plata a avansului de  465.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 

intitulat  – „ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”. 
5. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor 
informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor 
cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și 
asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.  
6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura de vânzare a 
bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș. 
7. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  Comisia de 

evaluare a secretarului general al U.A.T.  Vărădia de Mureș. 
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general de 
venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2020. 
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Stimata doamna/Stimate domnule consilier local 

................................................1, 

  
   In temeiul art. 133 alin. (1), d-na Miculit Crina - Primar va invita la sedinta 

ordinara a consiliului local care va avea loc in sala de sedinte a Primariei 

Varadia de Mures, in data de 25 februarie 2021, la ora 1100, cu urmatorul proiect de 

ordine de zi: 

   Proiectul ordinii de zi a celei de-a cincea sedinta din cel de-al opt -lea 

mandat al consiliului local 

   1. Adoptarea procesului-verbal al sedintei anterioare 

   2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr. ....../......... privind 

...................................... 

   3. Intrebari, interpelari si raspunsuri 

   4. ... 

   ... 

   Diverse. 

    
   Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local. 

Puteti sa formulati amendamente la proiectele de hotarari ale consiliului local 

inscrise in proiectul ordinii de zi si sa le transmiteti secretarului general la 

adresa de posta electronica ...10. 

  
   Cu deplina colegialitate, 

   ...................................... 
 ______________ 
   1 Se completeaza cu prenumele si numele consilierului local. 
   2 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu privire la tipul sedintelor consiliului local si persoana/persoanele 

care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) in cazul sedintelor 

ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) in cazul 

sedintelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) in 

cazul sedintelor extraordinare convocate de cel putin o treime din numarul 

consilierilor locali in functie. 
   3 Se completeaza cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv 

primarul sau prenumele si numele consilierilor locali. 
   4 Se completeaza, dupa caz, cu tipul sedintei consiliului local, respectiv 

ordinara sau extraordinara. 
   5 Se completeaza cu locul de desfasurare a sedintei consiliului local, de exemplu: 

sala de sedinte a primariei. 
   6 Se completeaza cu data in care va avea loc sedinta consiliului local. 
   7 Se completeaza cu ora la care va avea loc sedinta consiliului local. 
   8 Se completeaza cu numarul sedintei consiliului local din actualul mandat. 
   9 Se completeaza cu numarul mandatului consiliului local avand ca referinta 

primele alegeri locale din anul 1992, care reprezinta primul mandat. Pentru 

unitatile administrativ-teritoriale infiintate dupa 1992, primul mandat este cel de 

dupa primele alegeri de la infiintare. 
   10 Se completeaza cu adresa oficiala de posta electronica a unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 
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