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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi 31 martie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, 

convocată în baza Dispoziţiei nr.34/24.03.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. 

 La şedinţă participă, 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.15 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 

2. PROIECT DE HOTARARE Nr.16 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 31 

martie 2021, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE Nr.17 privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia 

de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României. 

4. PROIECT DE HOTARARE Nr.18 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, 

pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001.  

5. . PROIECT DE HOTARARE Nr.19 privind aprobarea Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor 

sociale la nivelul Comunei Vărădia de Mureș pentru anul 2021. 

În conformitate cu art.135 alin.8 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, d-l viceprimar 

solicită suplimentarea ordinii de zi, cu PROIECT DE HOTARARE Nr.20 privind stabilirea modului de 

valorificare și a pretului pentru materialul lemnos exploatat în regie din fondul forestier proprietatea 

comunei Vărădia de Mureş.  

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

11 voturi pentru. 

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 neasumarea responsabilității de către UAT Comuna 

Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României. 

D-na secretar prezintă prevederile din H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023. Deasemenea arată că la momentul actual Consiliul Județean Arad are 

deja în derulare proceduri de achiziție aferente programului pentru școli și consideră că nu este necesar ca 

primăria să-și asume această responsabilitate deoarece implică cheltuieli pentru organizarea procedurilor 

de licitație. 
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Nefiind alte propuneri și discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării fiind aprobat cu 

11 voturi pentru. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de 

interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001. 

D-na secretar general arată că pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane 

majore apte de munca, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiara, au obligatia de a 

presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul 

normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. 

Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca, care se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile 

venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de 

lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local. 

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

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de acţiune în domeniul 

serviciilor sociale la nivelul Comunei Vărădia de Mureș pentru anul 2021. 

D-na secretar general face câteva precizări privind atributiile in domeniul organizarii, administrarii si 

acordarii serviciilor sociale, printre care și elaborarea planurile anuale de actiune privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul consiliului local care sunt supuse spre aprobare consiliului local, care 

cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat si sursele de finantare. Planul anual de actiune se elaboreaza inainte de fundamentarea proiectului 

de buget pentru anul urmator, in conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum 

si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ-teritoriala, si cuprinde date detaliate privind 

numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi 

infiintate, programul de contractare si programul de subventionare a serviciilor din fonduri publice, derulate 

cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de finantare.  

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

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare și a pretului 

pentru materialul lemnos exploatat în regie din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş.  

Se prezintă și adresele RPL Ocolul silvic Valea Mureșului prin care se arată că din Partida 

3583/1704022 UP III, u.a.94A%, mai există un volum de masa lemnoasă de 128,84 mc, care se află în 

platformă primară și solicită un punct de vedere privind lichidarea acestui stoc de material lemnos pentru 

care expiră la data de 30.04.2021 termenul legal de reprimire a partidei, întrucât s-au organizat mai multe 

licitații de masă lemnoasă fasonată, licitații la care nu s-a primit nici o ofertă. 

D-l vicepirmar arată că în momentul de față nu există cereri de la populație pentru cumpărare de 

material lemnos și ar trebui modificat prețul și scos din nou la licitație. 

Se discută mai multe variante de scădere a prețului materialului lemnos. 

D-l Suciu Prunișor propune prețul de 100 lei/mc fără TVA, care consideră că este un preț rezonabil în 

condițiile actuale, când prețul materialului lemnos a scăzut considerabil. 

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

voturi.                    

D-l Președinte, intreaba daca la diverse sunt probleme de discutat: 
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D-l Craiu Cristian ridică câteva probleme și anume: drumul care merge la Bold trebuie pusă piatră, 

amenajarea unui loc de joacă în localitatea Vărădia, întreabă de proiectul cu tabletele la scoală, 

deasemenea întreabă dacă se dau bani pentru rechizite( în special Marc Marioara), deasemenea ridică 

preblema podului din sus de Lingurar Zian și tot acolo nu există stâlpi la linia electrică, cablurile sunt puse 

pe unn par.  

D-l Luput Ghenuț arată că trebuie curățat pe lângă drumul DC 72 Lupești-Pârnești, inclusiv la 

proprietăți. 

D-na Pantea Daniela ridică problema curățării șanțului pe lângă DC 72. 

D-na Leac Felicia arată necesitatea montării unei punți peste vale la pârâul care merge la Marc Monel. 

D-l Muntean Ioan la Căminul cultural Baia trebuie un șopru de lemne. 

D-l Mureșan Raul ridică problema podurilor de pe dunga iazului la Stejar și șantul care vine de la Dacian 

înn drum. 

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  


