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Nr.1383 din 16.04.2021 

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local 

Al comunei Vărădia de Mureș 
 
    

In temeiul art. 133 alin. (1), d-na Miculit Crina - Primar vă invită la sedința ordinară a 
consiliului local care va avea loc în sala de sedinte a Primariei Varadia de Mures, in data de 23 
aprilie 2021, la ora 1100, cu urmatorul proiectul al ordinii de zi a celei de-a șaptea sedinta din 

cel de-al opt -lea mandat al consiliului local: 
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 23 

aprilie 2021, ora 11,00. 
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli şi a 
listei de investitii pe anul 2021 al UAT Vărădia de Mureș. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a comunei 
Vărădia de Mureş pe anul 2021.  
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea de norme procedurale interne pentru 

organizarea și desfășurarea Procedurilor Simplificate Proprii de atribuire a contractelor de 
achiziție publică de selectare a ofertanților pentru încheierea contractelor de parteneriat. 
6. PROIECT DE HOTARARE pentru selectarea prin Procedură simplificată proprie a unui 

partener de drept privat – persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea unei 
Convenții de parteneriat în vederea administrării împreună cu UAT Vărădia de Mureș a 
Căminului pentru Personae Vârstnice din localitatea Vărădia de Mureș, nr.126B. 

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 
a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”. 

 
 
 

P R I M A R, 
Miculit Crina 

 

 
 
 

 
 

 

 


