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PROIECT HOTĂRÂREA NR.9 

din data de 12 februarie 2021 

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului 

local din data de 25 februarie 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 », ___ 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 25 februarie 2021, după cum urmează: 

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. 

 

INITIATOR, 

Primar, 

Miculit Crina 

 


