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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 19 

din data de 22 ianuarie 2021 
 

privind convocarea Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş în  

şedinţă ordinară, convocată pentru data de 29 ianuarie 2021, ora 11,00 
 
 Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 

 Având în vedere: 
- prevederile art.121 din Constituţia României; 
- prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a și alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
D I S P U N E: 

Art.1. Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş se convoacă în ședință ordinară, convocată pentru 

data de 29 ianuarie 2021, ora 11,00, în sala de şedinţe de la sediul U.A.T. Vărădia de Mureş, nr.126, 
jud. Arad. 
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 

Art.3. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format 
electronic și au fost transmise spre avizare către Comisiile de specialitate : 

- Comisia nr.1 - pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ; 

- Comisia nr.2 - pentru învăţământ,sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 
   -   Comisia nr.3 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice a drepturilor cetăţenilor. 

 (2)Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri 
transmise. 
Art.4. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Arad, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, consilierilor locali și se publică pe pagina de internet www.varadia-de-mures.ro.    
  

          P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
 CRINA-MELANIA MICULIŢ                                                                      SECRETAR GENERAL   
                                                                                                           LACRIMIOARA LUPUTIU  
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ANEXĂ la Dispoziția nr.19/22.01.2021 

Nr.169 din 22.01.2021 

 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A sedintei ordinare a Consiliului Local Vărădia de Mureș, pentru data de 

29 ianuarie 2021, ora 11,00 

 
1.Prezentarea Încheierii Civile Nr.41 din 22 ianuarie 2021, pronunțată de Judecătoria Lipova în 
dosarul nr.53/250/2021, privind validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei 

Vărădia de Mures, a d-lui COMAN TEODOR, propus de Partidul Social Democrat. 
2. Depunerea jurământului de către d-l Coman Teodor. 
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 
2021, ora 11,00. 
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv 

revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 

2021 la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad.  
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare în unitatea administrativ 

teritorială în anul şcolar 2021-2022. 
8. 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 subordonate 

Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021. 

 
INIȚIATORUL PROIECTELOR DE HOTARARE:  Primar Miculiț Crina. 

 
 
Prezentul proiect se aduce la cunoștința locuitorilor comunei, prin afișare la sediul primăriei și pe pagina 

de internet www.varadia-de-mures.ro.    
 

Intocmit, 

SECRETAR, Luputiu Lacrimoara 
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