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P R O C E S – V E R B A L 

Încheiat azi 29 octombrie 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.80/22.10.2021 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 22 octombrie 2021 convocatorul cu nr. 2321 din 22.10.2021, prin care au fost invitați 

consilierii locali pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Vărădia de Mureş din data de 29 

octombrie 2021. 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data 22 octombrie 2021, pe site-ul 

instituției a dispoziției nr. 80/22.10.2021 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 29.10.2021 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 26.10.2021. 

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 29.10.2021 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 Craiu Cristian, 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: 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 

12 octombrie 2021. 

Dna președinte întreabă dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 12 

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.61/18 octombrie 2021 privind aprobarea ordinei de 

zi a sedintei ordinare din data 29 octombrie 2021, ora 11,00, după cum urmează: 

1. PROIECT DE HOTARARE nr.60/18 octombrie 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

anterioare. 

2. PROIECT DE HOTARARE nr.61/18 octombrie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 

data 29 octombrie 2021, ora 11,00. 

3. PROIECT DE HOTARARE nr.62/18 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

și a listei de investiții pe anul 2021. 

4. PROIECT DE HOTARARE nr.63/18 octombrie 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 

preconizat a se recolta în anul 2022 din suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Vărădia 

de Mures. 

5. PROIECT DE HOTARARE nr.64/18 octombrie 2021 privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea 

preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de 

Mureş în anul 2022. 

6. PROIECT DE HOTARARE nr.65/18 octombrie 2021 privind stabilirea procedurii de desfășurare a 

ședințelor Consiliului Local al comunei Vărădia  de Mureș, în  situații excepționale, constatate de 

autoritățile abilitate. 
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 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. 62/18 octombrie 20212021 privind rectificarea 

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

D-na secretar general arată că prin HG 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati 

administrativ-teritoriale, s-a primit suma de 50.000 lei, care au fost împărțiți astfel: 20.000 lei pentru 

reabilitare central termică la Căminul de bătrâni, iar 30.000 lei la cheltuieli cu bunuri și servicii la capitolul 

51., care se pot folosi sau la următoarea rectificare de buget se pot muta în altă parte. 

D-l Craiu Cristian întreabă dacă nu se pot folosi la parcul de copii. 

D-na secretar general arată că la parc sunt 15.000 lei și sunt cumpărate materialele, topogane, gardul, 

mai trebuie iarbă cumpărată și dus pământ și nivelat. 

D-l Cauțun Sorin întreabă dacă centrala de la Căminul de bătrâni este în stare de funcționare. 

D-na secretar general arată că centrala nu este în stare de funcționare, s-a luat legătura cu o 

firmă-dl.Păcurar, a venit și a văzut-o, dar centrala fiind cu gazeficare reparațiile costă mai mult ca și o 

centrală nouă pe lemne. 

D-l Craiu Cristian arată că investiția este ok, dar trebuie să funcționeze. 

Tot D-na secretar general arată că s-au terminat procedurile și s-a încheiat contractul de parteneriat cu 

un ONG, urmând să se facă licențierea Căminului de bătrâni. 

Dl. Suciu Prunișor întrebă dacă nu se pot folosi banii pentru a se face și terenul de sport la Lupești. 

Tot D-na secretar general arată că și pentru terenul de sport sunt prinși în buget 20.000 lei de când s-a 

făcut bugetul, dar banii trebuie cheltuiți până la sfârșitul anului. 

Dl. Cauțun Sorin arată că la penultima ședință s-a discutat de 10.000 lei pentru Biserca Ortodoxă Julița. 

D-na secretar general arată că nu s-a depus până în prezent nici o cerere cu documentație din partea 

Parohiei Julița. 

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. 63/18 octombrie 2021 privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă preconizat a se recolta în anul 2022 din suprafața de fond forestier 

proprietate publică a comunei Vărădia de Mures. 

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. 64/18 octombrie 2021 privind stabilirea modului 

de valorificare și stabilirea preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier 

proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2022. 

Dl.Lupuț Ghenuț, arată că prețurile sunt ok, iar dacă sunt scoase la licitație acolo se reglează 

prețurile. 
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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. 65/18 octombrie 2021 privind stabilirea procedurii 

de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Vărădia  de Mureș, în  situații excepționale, 

constatate de autoritățile abilitate. 

Referitor la acest proiect de hotărâre 

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. 

Diverse : 

Dl. Craiu Cristian întreabă care este situația cu tabletele pentru școală. 

D-na Primar arată că anul trecut s-au cumpărat laptopuri pentru profesori, am vrut sa cumpărăm și 

tablete dar Ministerul Educației s-a angajat că vor da ei tabletele, dar în final pentru școala noastră s-au 

primit doar 6 tablete. Noi am făcut proiect pe care l-am depus în luna ianuarie pentru finantare dar până în 

prezent nu am primit nici un răspuns. 

D-na Leac Felicia, ridică problema internetului la Lupești și anume dacă se rezolvă anul acesta. 

D-na Primar sperăcă se rezolvă. 

Dl. Muntean Ioan arată că două becuri nu merg la Baia, unul la magazine și unul pe uliță la Dorel și 

ridică din nou problema cu puntea de la Balaure. 

Dl.Suciu Prunișor intreabă ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi ajutorl de încălzire. 

D-na secretar general arată că venitul pe persoană trebuie să fie sub 1375 lei/persoană, s-au pus afișe 

pe localități. 

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  


