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PROIECT HOTĂRÂREA NR.22 
din data de 14 aprilie 2021 

 

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului 
local din data de 23 aprilie 2021 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,  
 Având în vedere: 
- prevederile art.135 alin.7 din din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 
11 consilieri în funcție, ___ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de ____ voturi « 
pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul 

necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea simplă; 
  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 
 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare, din data de 23 aprilie 2021, după cum 

urmează: 
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. 

 
 
 

INITIATOR, 
Primar, 

Miculit Crina
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