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P R O C E S – V E R B A L 

Încheiat azi 26 noiembrie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, care 

se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință, convocată în baza Dispoziţiei 

nr.86/19.11.2021 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), 

art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) alin (5) lit.a^10, lit.a^2 şi art. 135 alin. (4) coroborate cu prevederile 

art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile prevederile art.12 alin.4 din anexa nr.3 la HG 1090/2021 privind 

prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si 

stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  

Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel a transmis pe grupul de 

whatsapp în data de 19 noiembrie 2021 convocatorul cu nr. 3527 din 19.11.2021, prin care au fost invitați 

consilierii locali pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Vărădia de Mureş din data de 26 

noiembrie 2021. 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data 19 noiembrie 2021, pe site-ul 

instituției a dispoziției nr. 86/19.11.2021 şi prin afişare la avizierul instituţiei. Proiectele de hotărâre înscrise 

pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de 

hotărâri. 

Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Vărădia de Mureş din data de 23.11.2021 au fost 

convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 

   Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vărădia de Mureş s-au desfășurat on-line prin 

videoconferință în data de 23.11.2021. 

Toate avizele acordate de comisiile de specialitate au fost transmise electronic membrilor Consiliului 

Local Vărădia de Mureş, conform prevederilor art 136 alin. (7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Lucrările şedinţei ordinare desfășurată on-line prin videoconferință a Consiliului Local Vărădia de 

Mureş din data de 26 noiembrie 2021 sunt conduse de către doamna consilier Jurcoane Elena numită prin 

Hotărârea nr. 48/30.09.2021  a consiliului local Vărădia de Mureş. 

Pentru a respecta prevederile H.G nr. HG 1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata 

acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare, în sala de ședințe sunt prezenți : d-na Miculiț Crina-primarul comunei, d-na Lupuțiu 

Lacrimioara-Secretar general și următorii consilieri locali: dl. Coman Teodor, d-na Leac Felicia și d-na 

Jurcoane Elena.  
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Secretarul General al Comunei Vărădia de Mureș efectuează prin intermediul aplicației, apelul nominal al 

consilierilor locali, pentru a  se asigura că sunt logați la aceasta, verificând să fie îndeplinite condițiile de 

cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale, iar în urma apelului nominal sunt 

prezenți următorii consilieri locali: dl Craiu Cristian, Cauțun Sorin, Lupuț Ghenuț, Mariș Silvius, Muntean 

Ioan, Mureșan Raul, Pantea Daniela, Suciu Prunisor.  

Întrucât sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare ședința este statutară. 

D-na secretar general face câteva precizări în legătură cu modul de desfășurare a acestei ședințe 

on-line. Procedura de vot se va desfășura astfel: la fiecare proiect de hotîrâre se va face apelul nominal al 

consilierilor locali în ordine alfabetică și se răspunde cu DA dacă votați pentru aprobarea proiectului de 

hotărâre, cu NU dacă votați împotriva proiectului de hotărâre și ABȚINERE.  

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Vărădia de Mureș din data de 

29 octombrie 2021. 

Dna președinte întreabă dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 129 

octombrie 2021. Nu sunt. 

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. Fac apel nominal și vă rog să vă exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu 

Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena –da, Leac Felicia -da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș 

Silvius-da, Muntean Ioan –da, Mureșan Raul-da, Pantea Daniela-da, Suciu Prunisor –da. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr.67/16 noiembrie 2021 privind aprobarea ordinei 

de zi a sedintei ordinare din data 26 noiembrie 2021, ora 11,00, după cum urmează: 

1. PROIECT DE HOTARARE nr.66/16 noiembrie 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

anterioare. 

2. PROIECT DE HOTARARE nr.67/16 noiembrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 

data 26 noiembrie 2021, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE nr.68/16 noiembrie 2021  privind utilizarea excedentului reportat al anului 

2020. 

4. PROIECT DE HOTARARE nr.69/16 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând 

domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala 

Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural. 

5. PROIECT DE HOTARARE nr.70/16 noiembrie 2021 privind acordarea avizului prealabil favorabil pentru 

elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și punere în valoare a vetigiilor 

arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș. 

6. PROIECT DE HOTARARE nr.71/16 noiembrie 2021 privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului 

„Construire Capelă Mortuară sat Lupești comuna Vărădia de Mureș”. 

7. PROIECT DE HOTARARE nr.72/16 noiembrie 2021 privind atestarea apartenentei unui imobil-teren 
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extravilan în suprafață de 5700 mp la domeniul privat al comunei Vărădia de Mureș. 

8. PROIECT DE HOTARARE nr.73/16 noiembrie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

comuna Vărădia de Mureș, județul Arad. 

 D-na președinte arată că dacă nu sunt modificări la ordinea de zi, am să fac apel nominal și vă 

rog să vă exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena –da, 

Leac Felicia -da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan –da, Mureșan Raul-da, Pantea 

Daniela-da, Suciu Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 68/16 noiembrie 2021  privind utilizarea 

excedentului reportat al anului 2020. 

D-na secretar general arată că excedentul anual al bugetului local, înregistrat la 31 decembrie 2020 este în 

sumă de 660.000 lei  și se poate utiliza în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din 

decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita 

disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a), pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite 

ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.  

D-l Craiu Cristian întreabă cât este excedentul la sfârșitul anului 2020. 

D-na secretar general arată că suma este de 660.000 lei, sumă în care este cuprins și avansul de 

450.000 lei primit de la AFIR, pentru Căminul cultural. 

D-na președinte arată că dacă nu sunt alte discuții, am să fac apel nominal și vă rog să vă exprimați 

votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena –da, Leac Felicia -da, 

Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan –da, Mureșan Raul-da, Pantea Daniela-da, Suciu 

Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 69/16 noiembrie 2021 privind schimbarea 

destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația 

de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural. 

D-na secretar general arată că imobilul imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară 

Lupești este în același corp de clădire cu Căminul cultural din localitatea Lupești, care necesită reabilitare 

prin accesarea de fonduri și având în vedere adresa a Scolii gimnaziale Cristian Herbei Vărădia de Mureș, 

prin care se arată că Școala Primară cu clasele I-IV Lupești, nu mai funcționeaza din anul 2017, este 

necesar schimbarea destinației acestui imobil în imobil cu destinația de Cămin cultural.  Deasemenea 

arată că prin modificarea la din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, la art.112 s-a introdus alin. (62) care prevede că: schimbarea destinatiei bazei materiale si a 

terenului folosit de institutiile si unitatile de invatamant preuniversitar de stat se poate face dupa primii 3 

ani calendaristici de la intreruperea activitatii educationale, de catre autoritatile administratiei publice 

locale, fara avizul conform al ministrului educatiei. 

         D-na președinte arată că dacă nu sunt alte discuții, am să fac apel nominal și vă rog să vă 

exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena –da, Leac Felicia 

-da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan –da, Mureșan Raul-da, Pantea Daniela-da, Suciu 

Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 70/16 noiembrie 2021 privind acordarea avizului 

prealabil favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și 

punere în valoare a vetigiilor arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș. 
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Referitor la acest proiect de hotărâre d-na secretar general spune că în alte ședințe d-na primar a 

arătat că CNCF CFR SA SUCURSALA CAI FERATE TIMISOARA prin Asocierea 

ASTALDI-FCC-SALCEF-THALES, intențonează să construiască un muzeu în localitatea Vărădia de Mureș, 

iar clădirea propusă este în scopul execuției unui muzeu de sit multistratigrafic care să conserve atât 

vestigiile arheologice strămutate din amplasamentul sitului,argeologic nr. 6 La cetate Vărădia de Mureș, 

cât și materiale arheologice care să reconstitue perioadele de locuire din aria acestui sit. 

D-na președinte arată că dacă nu sunt alte discuții, am să fac apel nominal și vă rog să vă exprimați 

votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena –da, Leac Felicia -da, 

Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan – da, Mureșan Raul-da, Pantea Daniela-da, Suciu 

Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 71/16 noiembrie 2021 privind aprobarea valorii de 

investiţie a Proiectului „Construire Capelă Mortuară sat Lupești comuna Vărădia de Mureș”. 

D-na președinte arată că dacă nu sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, am să fac apel nominal 

și vă rog să vă exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena 

–da, Leac Felicia -da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan – da, Mureșan Raul-da, Pantea 

Daniela-da, Suciu Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 72/16 noiembrie 2021 privind atestarea 

apartenentei unui imobil-teren extravilan în suprafață de 5700 mp la domeniul privat al comunei Vărădia 

de Mureș. 

D-na Primar arată că aacest teren este un teren extravilan la Julița, unde este amplasată balastiera și 

statia de sortare, iar la data când s-a efectuat cadastrul general, acest teren este trecut provizoriu pe 

UAT, întrucât nu a făcut obiectul legilor retrocedării și este necesară înscrierea definitive pe UAT. 

D-na președinte arată că dacă nu sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, am să fac apel nominal 

și vă rog să vă exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena 

–da, Leac Felicia -da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan – da, Mureșan Raul-da, Pantea 

Daniela-da, Suciu Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezintă Proiectul de hotărâre nr. 73/16 noiembrie 2021 privind aprobarea 

numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din comuna Vărădia de Mureș, județul Arad. 

D-na președinte arată că dacă nu sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, am să fac apel nominal 

și vă rog să vă exprimați votul: Cauțun Sorin-da, Craiu Cristian –da, Coman Teodor –da, Jurcoane Elena 

–da, Leac Felicia -da, Lupuț Ghenuț –da, Mariș Silvius-da, Muntean Ioan – da, Mureșan Raul-da, Pantea 

Daniela-da, Suciu Prunisor –da, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 11 voturi. 

Diverse : 

Dl. Craiu Cristian arată că băieții vor să umble cu dubele la Vărădia, dacă îî putem ajuta cu ceva. 

D-na secretar arată că încă nu a apărut hotărârea de guvern cu restricțiile pentru sărbatori. 

D-na Jurcoane Elena, dacă se poate face o capelă și la Bălcescu. 

D-na Pantea Daniela întreabă dacă nu vor colegii să facă cadouri pentru copii de la școală, ca acum doi 

sau trei ani când sau cumpărat fructe pentru pachete. Propunere cu care sunt de accord toți consilierii să 

doneze o sumă pentru pachete la copii. 

D-l. Suciu Prunișor arată că trebuie să se ia în calcul pentru anul viitor, forarea unei fântâni în 

localitatea Lupești care să fie publică, de unde să poată duce apă cetățenii. 

D-na Președinte, nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi declară închise lucrările şedinţei Consiliului 
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local.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 

 

       PREŞEDINTE,                                             SECRETAR GENERAL 

      Elena Jurcoane                                               Lacrimioara Lupuţiu  


