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P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi 30 septembrie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, 

convocată în baza Dispoziţiei nr.70/23.09.2021 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.48/16 septembrie 2021 privind alegerea președintelui de ședință. 

2. PROIECT DE HOTARARE nr.49/16 septembrie 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

anterioare. 

3. PROIECT DE HOTARARE nr.50/16 septembrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare 

din data 30 septembrie 2021, ora 11,00. 

4. PROIECT DE HOTARARE nr.51/16 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021. 

5. PROIECT DE HOTARARE nr.52/16 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului 

local în Consiliul de administraţie și în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul unității de 

învățământ preuniversitar de stat  Şcoala Gimnazială Cristian Herbei Vărădia de Mureş. 

6. PROIECT DE HOTARARE nr.53/16 septembrie 2021 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Reabilitare Camin Cultural Varadia de Mures”. 

7. PROIECT DE HOTARARE nr.54/16 septembrie 2021 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărădia de 

Mureș, Județul Arad, localitățile Vărădia de Mureș, Julița, Lupești, Nicolae Bălcescu, Stejar și Baia”  - 

Comuna Vărădia de Mureș. 

8. PROIECT DE HOTARARE nr.55/16 septembrie 2021 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare si dotare scoala primara, scoala 

gimnaziala si gradinita Varadia de Mures, judetul Arad”. 

9. PROIECT DE HOTARARE nr.56/16 septembrie 2021 Privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta al Comunei Vărădia de Mureș, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019. 

In continuare se prezinta Proiectul de hotarare nr. 49/16 septembrie 2021 privind alegerea 

președintelui de ședință, care în urma votului exprimat este alesă d-na Jurcoane Elena. 

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. 50/16 septembrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi 

a sedintei ordinare din data 30 septembrie 2021, ora 11,00. 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării ordinea de zi, fiind aprobată cu 

11 voturi pentru. 
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In continuare se prezinta Proiectul de hotarare nr. 51/16 septembrie 2021 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021. 

D-na secretar general arată că prin adresa primită de la Administrația Judetenă a Finantelor Publice 

Arad a fost alocata suma de 59.000 lei din taxa pe valoarea adaugata din cotele defalcate din impozitul pe 

venit si sumele alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate in trimetrul III 

2021 și deasemenea au fost majorate veniturile din concesiuni și închirieri cu suma de 211.600 lei. 

Din aceasta suma propun rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza: 

1.Cheltuieli de personal – 33.600 lei; 

2. Cheltuieli cu bunuri și servicii – 120.000 lei; 

3. Cheltuieli apărare și ordine publică – 17.000 lei; 

4. Sanatate(proiecte) – 100.000 lei; 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre nr. 52/16 septembrie 2021 privind desemnarea 

reprezentanților consiliului local în Consiliul de administraţie și în Comisia de evaluare și asigurare a 

calității din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat  Şcoala Gimnazială Cristian Herbei 

Vărădia de Mureş. 

D-na Leac Felicia propune pe d-l Craiu Cristian să rămână în continuare în Consiliul de administraţie la 

Şcoala Gimnazială Cristian Herbei Vărădia de Mureş, a fost și anul trecut și are și copil la grădiniță. 

D-l Craiu Cristian propune pe d-na Pantea Daniela în Comisia de evaluare și asigurare a calității din 

cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Cristian Herbei Vărădia de Mureş. 

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării cele două propuneri, fiind 

aprobat cu 11 voturi pentru. 

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre nr. 53/16 septembrie 2021 privind ajustarea  

prețului contractului de achiziție publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Reabilitare Camin  

Cultural Varadia de Mures”.  

La dezbaterea acestui proiect de hotărâre este present și d-l Florin Ene, care prezintă câteva aspecte 

legate de apariția OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, care prevede ajustarea, 

contractelor de achiziție publică, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui 

coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului materialelor pe baza 

caruia s-a fundamentat pretul contractelor. Deasemenea prezintă și modalitatea de solicitare a ajustării 

prețurilor precum și termenele. 

D-l Craiu Cristian are câteva întrebări și anume: referitor la drumuri nu trebuia săpate șanțurile inainte 

de a pune piatră și ce se întâmplă cu șanțurile care dau direct în stâlpii de curent. Deasemenea întreabă 

care este restul de executat valoric pe cele 3 obiective, iar la școală când vor fi terminate lucrările.  

D-l Florin Ene prezintă și stadiul lucrărilor la cele 3 obiective de investiții și arată că stadiul lucrărilor 

este intârziat față de graficul de lucrări, dar speră ca lucrările să fie terminate până la expirarea 

contractelor, dacă nu se vor aplica majorări de întârziere. Deasemenea arată că șanțurile se sapă după ce 

este pusă piatra, iar cele care dau in stâlpi se va face dispoziție de șantier și se va ocoli stâlpul. 

Se prezintă restul de executat la valoarea de 719.180,00 lei , valoare fără TVA. 

 

Nefiind alte discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi 

pentru.    

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre nr. 54/16 septembrie 2021 privind ajustarea prețului 
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contractului de achiziție publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local 

în comuna Vărădia de Mureș, Județul Arad, localitățile Vărădia de Mureș, Julița, Lupești, Nicolae Bălcescu, 

Stejar și Baia”  - Comuna Vărădia de Mureș. 

Se prezintă restul de executat la valoarea de 3.255.245,95 lei , valoare fără TVA. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi pentru.    

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre nr. 55/16 septembrie 2021 privind ajustarea prețului 

contractului de achiziție publică de lucrări a obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare si dotare 

scoala primara, scoala gimnaziala si gradinita Varadia de Mures, judetul Arad”. 

Se prezintă restul de executat la valoarea de 421.638,00 lei , valoare fără TVA. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi pentru.    

In continuare se prezinta proiectul de hotărâre nr. 56/16 septembrie 2021 Privind înfiintarea Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vărădia de Mureș, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019. 

D-na secretar general arată că în conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019 trebuia înființat Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vărădia de Mureș și autorizat conform legii. Întrucât până 

la această data nu s-a făcut acest lucru, este necesar a se face urgent atât înființarea cât și autorizarea. 

Nefiind discutii asupra proiectului de hotărâre, se supune aprobării, fiind aprobat cu 11 voturi pentru.   

D-na Președinte, intreaba daca la diverse sunt probleme de discutat: 

Se discută adresa RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului, prin care solicită comunicarea prețului la lemnul de 

foc pentru Şcoala Gimnazială Cristian Herbei Vărădia de Mureş, care a soliciitat cumpărarea unei cantități 

de 50 mc lemne foc. 

Se va comunica prețul de 200 lei/mc cu TVA. 

D-l Craiu Cristian ridică problema unui podeț Vărădia pe drumul care merge la Lingurar Zian, care s-ar 

putea să fie spart. Deasemenea întreabă dacă la bloc este gata lucrarea. 

D-na Leac Felicia, ridică problema internetului la Lupești și puntea de la părău de la Monel, care trebuie 

refăcută. 

D-l Lupuț  Ghenuț arată că pe părău la Zimbru trebuie făcut ceva deoarece s-au făcut gropi de rămâii 

cu mașna suspendat. 

Dl Muntean Ioan ridică din nou problema șanțului din fața magazinului și puntea din țarină. 

D-l Mreșan Raul arată că drumul din țarină de la Julița este dezastru și ar trebui piatră. 

D-l Cauțun Sorin arată că ar trebui vorbit cu Astaldi pentru piatră. 

Referitor la bloc se va face hotărâre cu cei care vor să cumpere. 

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,                                             SECRETAR GENERAL 

      Elena Jurcoane                                               Lacrimioara Lupuţiu  


