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ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL 

 HOTARAREA NR. 5 
DIN  

31 IANUARIE 2017 
Privind aprobarea ordinei de zi a sedinței ORDINARA LUNARA  a Consiliului Local 

al comunei Ususau din data de 31 IANUARIE 2017 
 

 
             Consiliul local al comunei Ususau  intrunit in sedinta ORDINARA LUNARA  din data de  
31 IANUARIE 2017 
 
               AVAND IN VEDERE:  
 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 
Unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la sedinta ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al 
comunei Ususau din data de 31 IANUARIE 2017, privind aprobarea Ordinei de zi; 
               In temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, privind 
administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H  O  T  A  R  A  S  T  E : 
 

             ART. 1 Se aproba Ordinea de zi a Ședinței ORDINARA LUNARA a Consiliului local al 
comunei Ususau din data de 31 IANUARIE 2017 cu  urmatoarele puncte: 

1. Aprobarea Procesului verbal al Sedintei ExtraOrdinara a Consiliului Local Ususau din 09 
IANUARIE  2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data de 31 
IANUARIE 2017. 

3. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei pentru  
masa lemnoasa din Lot.06-006. 

4. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei pentru  
masa lemnoasa din Partida 1977/P – 141 mc si din Partida 1896/P – 337 mc. 

5. Proiect de Hotarare  privind  acceptarea donatiei parcelelor cuprinse in CF 300986 cu 
suprafata de 233 mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea Patars. 

6. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului mediu al ierbii in Judetul Arad pentru anul 
2017. 

7.  Proiect de Hotarare  privind  plata cotizatiei aferenta anului 2017 la bugetul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad. 

8. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea Actului Aditional la Acordul Document de pozitie 
privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul 
Arad.” 

9. Proiect de Hotarare  privind  privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv 
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 5. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de 
catre beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 

la nivelul Comunei Ususau. 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de declarare a datelor care trebuie inscrise 

in Registru Agricol al comunei Ususau in anul 2017. 
13. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru 

SEMESTRUL II 2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 
14. Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de 

prevenire din cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul II 2016. 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai  
persoanelor incadrate in gradul grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul II, anul 2016. 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

reprezentand noua valoare a investitiei compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate 
sau nedecontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in comuna Ususau” Judetul Arad; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor actualizate de la bugetul local al Comunei 
Ususau necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare strazi in comuna Ususau” 
Judetul Arad Consiliul Local al  comunei USUSAU; 

18. Proiect de hotarare privind  propunerea de calificativ pentru performanţele profesionale ale 
D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita 
temporar functia de secretar al comunei USUSAU pentru perioada 12.10.2016 – 31.12.2016. 

19. Prezentarea Raportului anual de activitate a primarului comunei Ususau, judetul Arad, 
pentru anul 2016. 

20. Prezentarea Raportului anual de activitate a viceprimarului comunei Ususau, judetul Arad, 
pentru anul 2016. 

21. Prezentarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Ususau, Judetul Arad in anul 
2016. 

22. Prezentarea Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2016. 
23. Prezentarea Raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, la 

nivelul Comunei Ususau. 
            24. Probleme curente. 
 
             ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-na PACURAR 
MONICA – Contabil Primaria comunei Ususau.- 
 
              ART.3 Prezenta  hotarare se comunica cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D-l  ȚOLE FLORIN, primarul comunei Ususau; 
- D-na  ROŞIANU MIHAIELA-IOANA – Secretarul Comunei Ususau; 
 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA  , 
       ______________________                                                      SECRETAR 

        ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 


