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PROCES-VERBAL 
al Sedintei Ordinara Lunara a Consiliului Local Ususau din data de  

28 FEBRUARIE 2017 
 

 
              Incheiat azi  28 FEBRUARIE 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA  a 
Consiliului local al Comunei Ususau, tinuta in data de 28 FEBRUARIE 2017 la Sediul Primariei 
Comunei Ususau care a fost convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 35 din 
20.02.2017.- 
               Secretarul comunei Ususau face apelul consilierilor si constata ca din totalul de 9 consilieri 
alesi, sunt prezenti un numar de 9 consilieri. 
                La lucrarile sedintei ORDINARA LUNARA din data de 28 FEBRUARIE 2017 participa 
de drept, D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau, D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –
secretar comuna Ususau, INVITATI- D-na PACURAR MONICA – Contabil, D-l MIRESCU 
VASILIE consilier – Cabinetul Primarului. 
 
 

PUNCTUL UNU DE PE ORDINEA DE ZI 
 

 
 D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, arata ca in conformitate cu 
prevederile art. 43  pct. 5 din legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, 
completata si modificata prin Legea nr.286/2006, au fost puse la dispozitia consilierilor prezenti 
cele 2 exemplare ale Procesului Verbal de la sedinta ORDINARA LUNARA a Consiliului local al 
Comunei Ususau din data de 31 IANUARIE 2017 pentru a fi consultat si a se face obiectiunile de 
rigoare in cazul in care au fost omise anumite probleme discutate in sedinta .- 
              D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta invita pe cei prezenti a se 
inscrie la intrebari, discutii sau obiectiuni pe marginea Procesului Verbal pus la dispozitie de la 
sedinta ORDINARA LUNARA a Consiliului local al Comunei Ususau din 31.01.2017.- 
               D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA – secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii simple al consilierilor 
prezenti. 

   D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu  sunt 
discutii, propuneri sau obiectiuni de facut pe margina procesului-verbal pus la dispozitia 
consilierilor prezenti si supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei ORDINARA LUNARA al 
Consiliului local al Comunei Ususau din data de 9 IANUARIE 2017 si care este votat cu 9 voturi 
pentru, nici unul contra, adoptandu-se HOTARAREA  nr. 22 din 28 FEBRUARIE 2017, privind 
aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al comunei 
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Ususau din data de 31 IANUARIE 2017, hotarare si Proces Verbal care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal.- 
 

PUNCTUL DOI DE PE ORDINEA DE ZI 
 

D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretarul comunei Ususau propune, introducerea pe 
ordinea de zi a DOUA puncte, respectiv: 5. Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii 
Consiliului Local Ususau nr. 95/ 2016 privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2017 – 2018, Punctul 
6. Proiect de hotarare privind  aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2017 – 2018, Punctul 7. Probleme 
curente, astfel  rezultand un numar de  7 (sapte puncte) pe ordinea de zi. 
            In continuare D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta supune spre 
aprobarea  consilierilor prezenti urmatorul proiect al :  
 
   

O R D I N E I   D E   Z I:      
 
                    

1. Aprobarea Procesului verbal al Sedintei Ordinare a Consiliului Local Ususau din 31 
IANUARIE  2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data de 28 
FEBRUARIE 2017. 

3. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ce 
apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Ususau, Judetul Arad pe anul 2017. 

4. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 
trimestrul IV al anului 2016. 

5. Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii Consiliului Local Ususau nr. 95/ 2016 
privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, 
propusa pentru anul scolar 2017 – 2018. 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2017 – 2018. 
            7. Probleme curente. 
                D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, invita consilierii 
prezenti sa se inscrie la intrebari, obiectiuni sau propuneri pe marginea ordinei de zi prezentate .- 
                D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii simple al consilierilor 
prezenti. 
               D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt 
obiectiuni sau propuneri de facut pe marginea ordinei de zi prezentate si propune aprobarea ordinei 
de zi, care este aprobata cu 9 voturi pentru, nici unul impotriva, adoptandu-se HOTARAREA nr. 
23 din 28 FEBRUARIE 2017  a Consiliului  local al Comunei USUSAU privind aprobarea 
ordinei de zi a sedintei ORDINARE LUNARE a Consiliului local al Comunei Ususau din data 
de 28 FEBRUARIE 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL TREI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

 
Se da cuvantul, D-nei ROSIANU MIHAIELA – IOANA- secretarul comunei Ususau, care 

prezinta proiectul de hotarare, referatul de necesitate, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
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raportul de avizare al compartimentului de specialitate,  documente care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal. 
           D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta invita consilierii sa se 
inscrie la discutii, propuneri sau obiectiuni pe marginea materialelor prezentate. 
 D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA secretarul comunei Ususau, arata ca proiectul de 
hotarare trebuie adoptat cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. 

D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt  
discutii sau propuneri si supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, 
niciunul impotriva, nici o abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 24 din 28 FEBRUARIE 
2017 a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  aprobarea Organigramei si a Statului de 
Functii ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Ususau, Judetul Arad pe 
anul 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL PATRU  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 
 

Se da cuvantul, D-nei PACURAR MONICA – contabila Primariei comunei Ususau, care 
prezinta proiectul de hotarare, referatul de necesitate, expunerea de motive, avizul favorabil al 
comisiei de specialitate, raportul de avizare al compartimentului de specialitate,  documente care fac 
parte integranta din prezentul proces verbal. 
           D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta invita consilierii sa se 
inscrie la discutii, propuneri sau obiectiuni pe marginea materialelor prezentate. 
 D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali in 
functie. 

D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt  
discutii sau propuneri si supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, 
niciunul impotriva, nici o abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 25 din 28 FEBRUARIE 
2017 a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pe trimestrul IV al anului 2016, hotarare care face parte integranta din prezentul proces 
verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL CINCI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 
 

 
Se da cuvantul D-nei ROSIANU MIHAIELA – IOANA- secretarul comunei Ususau, care 

prezinta proiectul de hotarare, referatul de necesitate, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
raportul de avizare al compartimentului de specialitate,  documente care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal. 
           D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta invita consilierii sa se 
inscrie la discutii, propuneri sau obiectiuni pe marginea materialelor prezentate. 
 D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt  
discutii sau propuneri si supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, 
niciunul impotriva, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 26 din 28 FEBRUARIE 
2017 a CONSILIULUI LOCAL USUSAU privind  revocarea Hotararii Consiliului Local 
Ususau nr. 95/ 2016 privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 
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de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2017 – 2018, hotarare care face parte 
integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL SASE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-nei ROSIANU MIHAIELA – IOANA- secretarul comunei Ususau, care 
prezinta proiectul de hotarare, referatul de necesitate, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
raportul de avizare al compartimentului de specialitate,  documente care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal. 
           D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta invita consilierii sa se 
inscrie la discutii, propuneri sau obiectiuni pe marginea materialelor prezentate. 
 D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.   

 D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt  
discutii sau propuneri si supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, 
niciunul impotriva, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 27 din 28 FEBRUARIE 
2017 a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2017 – 2018, 
hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL SAPTE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta contractul de sponsorizare SC MIN 
EXPERT SRL nr. 3122/2016, precum si Actul aditioanla nr. 3/2017 la contractul nr. 90/2009, se 
supune la vot si se voteaza cu 9 voturi pentru. 
 Deasemenea prezinta adresa Dlui Ban Ioan, inregistrata sub numarul 414/01.02.2017, depusa 
de catre Biroul Executorului Judecatoresc Bosneac Lavinia, prin care solicita aprobarea reesalonarii 
diferentei de debit, solicitare care este supusa votului si aprobata cu 9 voturi pentru. 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza ca joi, 2 Martie merge la 
MDRAP Bucuresti pentru a depune cinci propuneri de noi proiecte de investitii 2017, precum si 
documentatia pentru continuarea proiectului « Modernizare strazi in comuna Ususau » si 
Construirea unei scoli noi in Localitatea Ususau. 
 
            D-l consilier ASIMIONESEI TIBERIUS, presedintele de sedinta, constata ca au fost 
epuizate punctele de pe ordinea de zi, declara sedinta inchisa. 
 
              Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal in 5 exemplare spre cele legale.- 
 
  
      PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                     SECRETAR, 
         ASIMIONESEI TIBERIUS                                     Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA 


