ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

PROCES–VERBAL

Încheiat azi 23 aprilie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş,
convocată în baza Dispoziţiei nr.40/16.04.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş.
La şedinţă participă, d-na Miculi’ Crina 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 21/14.04.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
2. PROIECT DE HOTARARE 22/14.04.2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din
data de 23 aprilie 2021, ora 11,00.
3. PROIECT DE HOTARARE 23/14.04.2021
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 24/14.04.2021 privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a
comunei Vărădia de Mureş pe anul 2021.
5. PROIECT DE HOTARARE 25/14.04.2021 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 26/14.04.2021
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 27/14.04.2021 privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”.
8. PROIECT DE HOTARARE 28/14.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor
aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din
comuna Vărădia de Mureș, județul Arad.
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 23 aprilie 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 bugetului local de venituri și
cheltuieli şi a listei de investitii pe anul 2021 al UAT Vărădia de Mureș.
D-na primar prezintă proiectul de buget pe anul 2020, care se prezinta astfel:

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Bugetul Consolidat de Cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Varadia de Mures este în cuantum de
11.042.110 lei, atât la sectiunea de functionare cât si sectiunea de dezvoltare,
din care:
a) Bugetul local – Sursa A - în sumă de 10.972.110 lei.
b) Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii de la bugetul local (sursa E) în sumă de
70.000 lei.
COMPONENTA

VENITURI

COMPONENTA CHELTUIELI

- lei -

Cote alocate

- lei CHELTUIELI DE PERSONAL (inclusiv

040201

217000

asistentii personali) - TITLUL 10
CHELTUIELI CU BUNURI SI

040204

638000

040205

0

110202

563000

110205

0

SERVICII* - TITLUL 20
din care:
ch cu reparatiile
ob de inventar
CHELTUIELI CU ASISTENTA

110206

745000

SOCIALA -TITLUL 57
CHELT CU PROIECT FD

Total

2163000

NERAMBURSABILE- TITLUL 58
ALOCARI PT ASOCIATII SI FUNDATII

Sume utilizate din excedent

- TITLUL 59.11
SUME PT SUSTINEREA CULTELOR -

401400

660000

Sume din subventii

TITLUL 59.12
BURSE ELEVI - TITLUL 59.01

1307770
1276540
0
101000
81700
149000
980000
0
0
33800

CHELTUIELI DE CAPITAL
4205 (PUG)

(INVESTITII CU FINATARE DIN
8000

BUGET LOCAL) - TITLUL 71

4234 (SUBV

FOND DE REZERVA BUGETARA LA

INCALZIRE)

1860

DISP AUTOTITATILOT LOCALE - 5004

4242 (APIA)

114000

TOTAL CHELTUIELI

4265 (PNDL)

6457000

4234 (ANCPI)

141670

4804 (FD EU)

980000

TOTAL

7702530

Venituri din impozite,
taxe si alte venituri locale

7225000

446580

TOTAL VENITURI
2021

10972110

TOTAL CHELTUIELI

10972110

0
10972110
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EXCEDENT SAU
DEFICIT

SURSA A - EXCEDENT
LA 31.12.2020
EXCEDENT ALOCAT
AN 2021

0

667498.02
-660000.00

EXCEDENT RAMAS
NEALOCAT

7498.02

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 anual de achiziţii publice a
comunei Vărădia de Mureş pe anul 2021.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre 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.
D-na secretar general face câteva precizări privind stabilirea de „Norme Procedurale Interne la Unitatea
Administrativă Teritorială Comuna Vărădia de Mureș”, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
care privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, a căror valoare estimată
este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. c din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice. Normele Procedurale Interne la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Vărădia de
Mureș”, reglementează Procedurile Simplificate Proprii pentru servicii sociale şi alte servicii specifice de
atribuire a contractului de achiziţie publică/de selectare a unui ofertant pentru încheierea unei convenţii de
parteneriat, după caz, ce au ca obiect Serviciile sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la
Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre 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
Persoane Vârstnice din localitatea Vărădia de Mureș, nr.126B.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor
aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din
comuna Vărădia de Mureș, județul Arad.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
D-l Președinte, intreaba daca la diverse sunt probleme de discutat:
D-l Craiu Cristian ridică câteva probleme referitoare la întabulările terenurilor din țarină, că sunt parcele
care se mută la stânga sau la dreapta.
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D-na Pantea Daniela arată că la Stejar, la Dehelean Iosif este necesar un pod sau ceva să se poată
trece peste vale.
D-l Muntean Ioan la Baia sunt becuri care nu merg la iluminatul public.
D-l Cauțun Sorin ridică problema d-nei Țurlea Simona care susține că are contract de salubrizare cu
firma GSU. Deasemenea druml de la cimitir de la Julița trebuie reparat.
D-na Primar, referitor la d-na Țurlea Simona arată că toate contractele încheiate cu firma GSU sunt
reziliate de drept întrucât firma a intrat în faliment.
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,
Teodor Coman

SECRETAR GENERAL
Lacrimioara Lupuţiu

