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PROIECT HOTĂRÂREA NR.37 

din data de 16 iulie 2021 

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului 

local din data de 30 iulie 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 nr.36/16 iulie 2021  privind aprobarea procesului verbal al 

ședinței anterioare. 

2. PROIECT DE HOTARARE nr.37/16 iulie 2021  privind aprobarea ordinei de zi a sedintei 

ordinare din data 30 iulie 2021, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE nr.38/16 iulie 2021  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

și a listei de investiții pe anul 2021. 

4. PROIECT DE HOTARARE nr.39/16 iulie 2021  privind aprobarea executie bugetului local 

de venituri și cheltuieli al UAT Vărădia de Mureș la trimestrul I-II 2021. 

5. PROIECT DE HOTARARE nr.40/16 iulie 2021  privind stabilirea unor suprafețe de teren, în 

vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări  

de pe raza UAT Vărădia de Mureș. 

6. PROIECT DE HOTARARE nr.41/16 iulie 2021  privind aprobarea ,,Programului de masuri  

privind gospodărirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor″. 

7. PROIECT DE HOTARARE nr.42/16 iulie 2021  privind implementarea și 

gestionareadeșeurilor nepericuloase compostabile la nivelul comunei Vărădia de Mureș. 

 

INIȚIATOR, 

Primar, 

Miculit Crina 

 

 

 


