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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi 12 octombrie 2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Vărădia de 

Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.77/08.10.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. 

 La şedinţă participă, d-na Miculiț Crina primarul comunei Vărădia de Mureș și d-na Lupuţiu Lacrimioara 

secretarul general al unității administrativ-teritoriale Vărădia de Mureş. 

 Absenţi : nu sunt. 

Preşedinte de şedinţă este d-na Jurcoane Elena, numită prin Hotărârea nr. 48/30.09.2021  a 

consiliului local Vărădia de Mureş. 

 D-na Jurcoane Elena preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare: 

1. PROIECT DE HOTARARE nr.57/08 octombrie 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

anterioare. 

2. PROIECT DE HOTARARE nr.58/08 octombrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei 

extraordinare din data 12 octombrie 2021, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE nr.59/08 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții “ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA VĂRĂDIA DE MUREŞ, JUDEŢUL 

ARAD” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. 

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 prezintă Proiectul de hotarare nr. 58/08 octombrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a 

sedintei extraordinare din data 12 octombrie 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. 59/08 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA VĂRĂDIA 

DE MUREŞ, JUDEŢUL ARAD” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel 

Saligny. 

D-na secretar general arată că acest proiect de invesții a mai fost depus de către fostul primar la AFIR, 

dar nu s-a prins finantare, a mai fost depus si 2017 tot pe AFIR, dar fără finanțare. Iar acum a fost retras 

și trebuie depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Deasemenea arată că valoarea 

totală a investiţiei este de 5.950.573,84 lei din care 5.828.003,84 lei de la bugetul de stat si     

122.570,00 lei din bugetul local.  

D-l Craiu Cristian intreabă care sunt străzile care se vor asfalta pe acest proiect. 

Intrucât d-na primar nu este în sală, doamna secretar arată că aceste  străzi sunt intre străzile care 

sunt deja asfaltate și străzile care sunt pe proiectul care are deja finantare.La Vărădia este strada din 

spatele Căminului cultural până la Craiu, strada de la Biserică prin spate dar nu știe exact până unde 

merge, strada care face legatura de la DN7 la Biseica Penticostală și mai sunt încă vreo 3 sau 4 străzi dar 

nu știe exact care.La Bălcescu este Valea Vălcuță, la Lupesti este de la magazin până la prima intersecție. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi. 
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D-na 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,                                             SECRETAR GENERAL 

      Elena Jurcoane                                               Lacrimioara Lupuţiu  


