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 24 iunie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş,
convocată în baza Dispoziţiei nr.46/18.06.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş.
La şedinţă participă, d-na Miculiț Crina și d-na Lupuţiu Lacrimioara secretarul general al unității
administrativ-teritoriale Vărădia de Mureş.
Absenţi : nu sunt.
Preşedinte de şedinţă este d-l Craiu Cristian, numit prin Hotărârea nr. 29/24.06.2021 a consiliului
local Vărădia de Mureş.
D-l Craiu Cristian preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare:
1. PROIECT DE HOTARARE nr.29/14.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință.
2. PROIECT DE HOTARARE nr.30/14.06.2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței
anterioare.
3. PROIECT DE HOTARARE nr.31/14.06.2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din
data 24 iunie 2021, ora 11,00.
4. PROIECT DE HOTARARE nr.32/14.06.2021 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității
de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din
judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei
de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5.
5. PROIECT DE HOTARARE nr.33/14.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Varadia de Mures.
6. PROIECT DE HOTARARE nr.34/14.06.2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat.
7. PROIECT DE HOTARARE nr.35/14.06.2021 privind stabilirea stabilirea pretului la materialul
lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş.
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 hotarare nr.29/14.06.2021 privind alegerea președintelui de
ședință, care în urma votului exprimat este ales d-l Craiu Cristian.
In continuare se prezintă Proiectul de hotarare nr.30/14.06.2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei
ordinare din data de 24 iunie 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 hotarare nr.32/14.06.2021 privind Delegarea prin concesiune a
gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii
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și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 - ZONA 2; LOT 2- ZONA 5,
avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru
delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA
2; LOT 2- ZONA 5.
D-na secretar general arată că firma SC Consult Soc Centrum SRL care colectează deseurile menajere
în prezent a câștigat licitatia dar numai pe perioada de un an, perioadă prelungită până la sfârșitul anului
2021, perioadă declarată situație de urgență. Documentația prezentată este în vederea atribuirii în baza
unui contract de concesiune de servicii gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubrizare
în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2, prin procedura de licitație publică deschisă.
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 Regulamentului de organizare si
functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Varadia de Mures.
D-na secretar general arată că în urma controlului efectuat de către Directia de prestatii sociale Arad,
este necesar aprobarea unui regulament de organizare si funcționare a compartimentului de asistență
socială, distinct de ROF-ul primăriei.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat.
D-l președinte prezintă și lista proceselor în intanță care sunt pe rol, discutându-se pe scurt despre
fiecare.
D-l Cautun Sorin arată că nu este de acord să să se plătească lunar, plata să se facă pe fiecare proces
in parte.
D-l Muresan Raul arată că suntem in luna iunie, mai sunt 6 luni din an ceea ce înseamnă 24.000 lei,
iar dacă plata se face pe proces, suma va fi cu mult mai mare.
Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 8 voturi
pentru, 2 anțineri și un vot împotrivă.
In continuare se prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea stabilirea pretului la materialul lemnos
ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş.
Se discută prețul pentru fiecare partidă în parte.
D-na secretar general arată că materialul lemnos din partida 2100272500730/3634 UP III, u.a.9B,
Rărituri, 228 mc și din Partida 2100272500740/3635 UP III, u.a.6, Rărituri, 75 mc, sunt din suprafețele
pe care a fost accesată – măsura 15 servicii de silvomediu, submăsura 15.2, iar exploatarea trebuie să se
facă cu atelaje.
D-l Suciu Prunișor propune prețul pentru prestări servicii de 90 lei/mc, iar pentru Partida
2100272500930/3649 UP III, u.a.25B, 26 b,c Igiena, 76 mc să fie scoasă la licitație cu prețul de 85 lei/mc.
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 întreabă de ce s-au sistat lucrările de la căminul cultural, la fel și la drumuri, iar parcul
de la Varadia când va fi terminat.
D-na Primar arată că la Căminul cultural s-au sistat lucrările deoarece este necesar câteva modificări la
proiect, la drumuri s-a comunicat de la București că nu mai sunt bani pentru plata prin PNDL, iar la parc se
lucrează.
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D-l Muntean Ioan la Baia la ieșire a fost o punte care a luat-o apa și ar trebui refăcută.
D-l Cauțun Sorin ridică problema medicului uman de la Dispensarul Julița care nu mai vine decât odată
pe lună și sunt persoane care au nevoie în special de rețete și trebuie să îi caite prin Arad sau Lipova.
Deasemenea solcită ca pe perioada vacanței să fie lăsați copii să joace tenis la Căminul cultural.
D-l Mureșan Raul arată că la Stejar, drumul de la Doța la vale este surpat și trebuie făcut ceva cu el.
Deasemenea arată că și drumul de la Julița care merge la brod la Bulci este dezastru.
D-l Lupuț Ghenuț arată că firma de salubrizare aruncă și sacii galbeni și normal aceștia ar trebui goliți
ca să rămână la om.
D-l Suciu Prunișor arrattă că trebuie cosită iarba de pe lângă DN7, acolo unde sunt zone nelocuite.
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,
Cristian Craiu

SECRETAR GENERAL
Lacrimioara Lupuţiu

