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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi 25 februarie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, 

convocată în baza Dispoziţiei nr.27/19.02.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. 

 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 Coman Teodor, numit prin Hotărârea nr. 7/25.02.2021  a consiliului 

local Vărădia de Mureş. 

 D-l Coman Teodor preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei extraordinare: 

1. PROIECT DE HOTARARE Nr.7 privind alegerea președintelui de ședință – inițiat de Primar Miculiț 

Crina. 

2. PROIECT DE HOTARARE Nr.8 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare ședință – 

inițiat de Primar Miculiț Crina. 

3. PROIECT DE HOTARARE Nr.9 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 25 

februarie 2021, ora 11,00 – inițiat de Primar Miculiț Crina. 

4. PROIECT DE HOTARARE Nr.10 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 ” – inițiat de Primar Miculiț Crina. 

5. PROIECT DE HOTARARE Nr.11 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– inițiat de Primar Miculiț Crina. 

6. PROIECT DE HOTARARE Nr.12 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura de vânzare 

a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș – inițiat de Primar Miculiț Crina. 

7. PROIECT DE HOTARARE Nr.13 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  

Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T.  Vărădia de Mureș – inițiat de Primar Miculiț Crina. 

8. PROIECT DE HOTARARE Nr.14 privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general 

de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2020 – inițiat de Primar Miculiț Crina. 

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. 

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

de 25 februarie 2021, ora 11,00. 

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

11 voturi pentru. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre 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 
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obligatiilor de plata a avansului de  465.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea 

proiectului intitulat  – „ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”. 

D-l Cauțun Sorin întreabă pentru ce mai trebuie prelungirea? 

D-na secretar general arata că proiectul „Reabilitare camin Varadia de Mures”, din motive obiective, nu a 

putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de finanțare 

C0760CN00021750200033/02.05.2018, și anume 36 de luni, iar în conformitate cu prevederile art. 2. alin. 4 din 

contract, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă un an.Prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului este condiționată de prelungirea, în paralel, a Scrisorii de Garantie emisă de 

FNGCIMM SA IFN, obținută de către beneficiar pentru garantarea avansului solicitat. Avansul a fost primit, nu 

este tot consumat, iar până la sfârșitul proiectului avansul trebuie restituit prin rețineri successive din plăți. 

D-l Craiu Cristian întreabă că scrisoarea de garanție este făcută de primărie, primăria garantează pentru 

avanns. 

 D-na secretar general arata că nu primăria a garantat pentru primirea avansului, FNGCIMM a garantat 

pentru primărie la AFIR.  

 D-l Craiu Cristian mai arată că acolo unde au făcut șanțurile pentru consolidarea fundației au pus nisip și 

probabil vor turna un strat mic de beton. 

D-na secretar general arata că orice lucrare este verificată și avizată de Inspectoratul în construcții, iar 

plata se face numai după ce s-a trimis avizul la minister. 

D-l Cauțun arată că a discutat și la ședința trecută, că firma respectivă care face lucrările spune că nu avem 

ce căuta acolo că căminul nu ma i este al nostru, că ei au preluat căminul și îl vor preda la terminarea lucrărilor. 

D-na secretar general arata că întradevar s-a predat amplasamentul, dar aia nu înseamnă că noi nu 

putem verifica ceea ce lucrează ei. 

Se mai poartă și alte discuții referitoare la executarea lucrărilor. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi 

pentru. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre 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. 

D-na secretar general arată că responsabilitățile autorităților administrației publice locale privind 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale, precum și fundamentarea unor politici, programe și măsuri 

adresate persoanelor vulnerabile, în scopul identificării așezărilor informale de pe raza Comunei se face de 

către un grup de lucru, pe baza criteriilor prezvăzute în O.A.P. nr. 3494/2020.  

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura 

de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș. 

D-na secretar general arată că regulamentul stabilește procedura de vânzare a bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei. Cereri pentru cumpărarea de imobile au depus in special cei care locuiesc la 

bloc și doresc cumpărarea apartamentelor pe care le au în chirie. 

D-l Cauțun Sorin întreabă că dacă s-a făcut evaluarea la immobile. 

Se arată că evaluarea a fost făcută anul trecut, dar au trecut 6 luni și valoarea trebuie actualizată. 

Valoarea unui apartament cu 2 camere a fost evaluat la 11.000 euro, iar un apartament cu 3 camere este 

in jur de 15.000 euro.Valoarea depinde și de etaj. 
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D-l Craiu Cristian arată că prețul este mare. Propune ca înnștiințarea chiriașilor să se facă după ce se 

știe exact prețul din evaluare. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  

Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Vărădia de Mureș. 

D-na secretar arată că în conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare”evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale/ subdiviziunii administrativ - teritoriale se realizează de 

către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, 

respective judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, 

după caz. 

D-na Jurcoane Elena propune pe d-na Leac Felicia și d-l Craiu Cristian. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, cele două propuneri, fiind 

aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al  

bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2020. 

Se prezintă execuția buegtului astfel: 

Venituri: 

- Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare - 7.163.760 lei 

- încasări realizate la 31.12.2020 - 4.601.337 lei 

Cheltuieli: 

- credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare - 7.591.760 lei 

-plăţi efectuate la 31.12.2020 - 4.614.757 lei   

Disponibilitatile totale la data de 31.12.2020 sunt in suma de 857.363 lei (inclusiv excedentul anului 

precedent sursa A+E), din care: Sursa A – Buget local  - 667.498 lei și Sursa E – Buget - 189.865 lei. 

Sumele neincasate din impozite si taxe locale de la persoane fizice si agenti economici, se ridica la 

valoarea de 1.059.256 lei (din care 816.968 lei sunt sume ale societatii AL-MIN Constructii iar suma de 

242.288 lei sunt impozite si taxe) sume de incasat la data de 31.12.2020. 

Referitor la sumele neîncasate ale societatii AL-MIN Constructii, au fost înscrise la masa credală întrucât 

firma este în procedură de faliment. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, cele două propuneri, fiind 

aprobat cu 11 voturi.                    

D-l Președinte, intreaba daca la diverse sunt probleme de discutat: 

D-l Craiu Cristian întreabă dacă avem pe cineva la ajutor social, la care d-na secretar arată că este o 

persoană de la Julița. 

D-l Suciu Prunișor a văzut că s-au tăiat pomi de pe lângă DN 7 întreabă de ce nu au curățat tot. 

Referitor la drumul din Lupești de la biserică este nevoie de ceva piatrră că iar sunt gropi. 

D-l Luput Ghenuț arată că nu au fost marcați toți pomii, acuma mai există o cerere de marcare. 

D-na Pantea Daniela ridică problema apei care curge de pe ulița de la Buneț întrucât s-a înălțat drumul 

și u există scurgere. Deasemennea ridică problema montării a două oglinzi retrovizoare la Stejar la 

magazin și în curbă. 

D-na Jurcoane Elena arată că la Baia de la Suciu și pe lângă Tomodan acolo veșnic este o baltă de apă 

și este necesar un tub. 
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D-na Leac Felicia arată că ete necesar construirea unei capele la Lupești. Deasemenea vizavi de 

Fluieraș s-a surpat din deal piatră care a cazut pe partea carosabilă a drumului, este necesar luarea unor 

măsuri pentru a stopa surparea. 

D-l Coman Teodor întreabă în ce condiții se pot vinde la fier vechi utilajele vechi și este necesar 

cumpărarea unui compactor mic. 

D-l Lupuț Ghenuț, la Lupești trebuie curățat câmpul lung și în zona cântarului de animale. Deasemenea 

trebuie curățat și pe lângă DN 7 în curba care merge la Julița. 

D-l Mureșan Raul trebuie curățat drumul care merge de la Stejar la gară, deoarece au crescut mărăcini 

și lemne peste drum și nu se mai poate circula. 

D-l Cauțun Sorin întreabă în legătură microbuzele școlare care circulă la Săvârșin, este un lucru bun, 

dar în trecut a fost stabillit traseul prin hotărâre de consiliu. 

D-na secretar general arată că acum este manager de transport care stabilește traseele pentru 

microbuze.Deasemenea arată că Consiliul județean Arad împreună cu CTP, la nivel de județ s-a înființat 

Asociația de transport public, iar taxele la nivelul asociației sunt foarte mari. În comunele care nu sunt 

înscrise asociație autobuzele CTP nu opresc.La nivel comunei noastre pentru un singur traseu Slatina de 

Mureș-Săvârșin, suma este de 3600 lei/lună conform adresei primite de la CTP și rămânem descoperiți cu 

localitatea Lupești și N. Bălcescu. S-au făcut și niște calcule referitoare la cheltuielile cu microbuzele 

noastre iar suma se ridcă la 1400-1500 lei/lună. 

D-l Președinte, nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi declară închise lucrările şedinţei Consiliului local.  

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

 

 

       PREŞEDINTE,                                             SECRETAR GENERAL 

      Teodor Coman                                            Lacrimioara Lupuţiu  


