ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA USUSĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU
Loc. Ususău , nr. 87 A, Jud. Arad
Tel/fax: 0257434101, 0257434141
e-mail: primariaususau@gmail.com

PROCES-VERBAL
al Sedintei Ordinara Lunara a Consiliului Local Ususau din data de
29 IUNIE 2017

Incheiat azi 29 IUNIE 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului local
al Comunei Ususau, tinuta in data de 29 IUNIE 2017 la Sediul Primariei Comunei Ususau care a
fost convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 85 din 22.06.2017.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 29 IUNIE 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 LEUCUTA
SAFTA GHEORGHE IOAN – Agent Agricol – Responsabil Urbanism, D-l MIRESCU VASILIE
consilier – Cabinetul Primarului.

PUNCTUL UNU DE PE ORDINEA DE ZI

D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA, secretarul comunei Ususau arata ca a expirat
mandatul de 3 luni a presedintelui de sedinta, in care sens solicita sa se faca propunere pentru
alegerea presedintelui de sedinta in care sens invita consilierii prezenti sa faca propuneri.D-na consilier RISTA LUCICA - MIA propune pe D-na RISTA LUCICA-MIA consilier
pentru functia de presedinte de sedinta.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-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA, secretarul comunei Ususau consulta consilierii
prezenti daca mai au si alte propuneri, nemaifiind, supune spre aprobare propunerea facuta,
propunere care este aprobata cu 8 voturi pentru si 1 abtinere in persoana D-nei RISTA LUCICA
- MIA, adoptandu-se Hotararea nr. 58 din 29.06.2017, privind alegerea D-nei RISTA LUCICA
- MIA in functia de presedinte de sedinta.-

PUNCTUL DOI DE PE ORDINEA DE ZI

D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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
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cele 2 exemplare ale Procesului Verbal de la sedinta ORDINARA LUNARA a Consiliului local al
Comunei Ususau din data de 30 MAI 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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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 30.05.2017.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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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 30 MAI 2017 si care este votat cu 9 voturi pentru,
nici unul contra, adoptandu-se HOTARAREA nr. 59 din 29 IUNIE 2017, privind aprobarea
Procesului-Verbal al sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al comunei Ususau
din data de 30 MAI 2017, hotarare si Proces Verbal care fac parte integranta din prezentul proces
verbal.-

PUNCTUL TREI DE PE ORDINEA DE ZI

In continuare D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, presedintele de sedinta supune spre
aprobarea consilierilor prezenti urmatorul proiect al :
O R D I N E I D E Z I:
1. Aprobarea alegerii presedintelui de sedinta incepand cu luna IUNIE 2017.
2. Aprobarea Procesului verbal al Sedintei Ordinare a Consiliului Local Ususau din 30 MAI
2017.
3. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data de 29
IUNIE 2017.
4. Proiect de Hotarare privind insusirea Proiectului – “EXTINDERE EXPLOATARE
CARIERA PATARS”, in Jud. ARAD, CF – 300915, 300922, 300913, 300916, 300914, 300924,
301067, 300923, 300926, 300921, 300884, 300885, 300886, 300887, 300714, 301046, 300929,
300918, 300919, 300928, 300917, 300927, 300920, 300925 - EXTRAVILAN.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de alipire a imobilelor, terenuri
inscrise in: CF nr. 301659 Ususau nr. cadastral/topo 301659, in suprafata de 3747 mp, CF nr.
300984 Ususau nr. cadastral/topo 300984, in suprafata de 144 mp, CF nr. 300935 Ususau nr.
cadastral/topo 300935, in suprafata de 90 mp, CF nr. 300986 Ususau nr. cadastral/topo 300986, in
suprafata de 233 mp, CF nr. 301661 Ususau nr. cadastral/topo 31661, in suprafata de 943 mp, CF
nr. 300944 Ususau nr. cadastral/topo 300944, in suprafata de 198 mp, situate în extravilanul
comunei Ususau, sat Patars, Judetul Arad.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local Ususau pentru anul
2017.
7. Probleme curente.
D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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.
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D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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.
60 din 29 IUNIE 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 29
IUNIE 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal.

SE TRECE LA PUNCTUL PATRU DE PE ORDINEA DE ZI:

Se da cuvantul, D-lui TOLE FLORIN –Primarul 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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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. 61 din 29 IUNIE 2017 a
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind insusirea Proiectului – “EXTINDERE
EXPLOATARE CARIERA PATARS”, in Jud. ARAD, CF – 300915, 300922, 300913, 300916,
300914, 300924, 301067, 300923, 300926, 300921, 300884, 300885, 300886, 300887, 300714,
301046, 300929, 300918, 300919, 300928, 300917, 300927, 300920, 300925 - EXTRAVILAN,
hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal.

SE TRECE LA PUNCTUL CINCI DE PE ORDINEA DE ZI:

Se da cuvantul D-nei LEUCUTA – SAFTA GHEORTGHE - IOAN – Agent Agricol –
responsabil Urbanism, 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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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 a doua treimi.
D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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. 62 din 29 IUNIE 2017 a
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor
terenuri situate in comuna Ususau, sat Patars, Judetul Arad, hotarare care face parte integranta
din prezentul proces verbal.
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SE TRECE LA PUNCTUL SASE DE PE ORDINEA DE ZI:
Se da cuvantul D-nei PACURAR MONICA – contabila Primariei 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-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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 in functie.
D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, 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. 63 din 29 IUNIE 2017 a
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea rectificarii Consiliului Local Ususau pe
anul 2017, 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 propune consilierilor locali cumpararea mai
multor proprietati din Ususau (imobilul din Ususau, nr. 336, Imobilul din Ususau nr. 304) in scopul
extinderii centrului Comunei Ususau, propunere care este votata cu votul a 9 consilieri locali.
Deasemenea propune demolarea imobilului din Localitatea Ususau, nr. 313, proprietatea
Comunei Ususau, cu scopul extinderii centrului Comunei Ususau, propunere care este votata cu
votul a 9 consilieri locali.
D-l VACARESCU BENIAMIN – consilier local propune inlocuirea pietrelor (bolovanilor)
din fata sediului Primariei Comunei Ususau, cu jardiniere cu flori. Deasemenea intreaba daca s-au
montat cuierele la Sala cu destinatie Camin Cultural Zabalt.
D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza ca se vor achizitiona jardinire,
iar D-l viceprimar se va ocupa de montarea cuierelor la Sala cu destinatie Camin Cultural Zabalt.
D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, presedintele de sedinta, constata ca au fost epuizate
punctele de pe ordinea de zi, multumeste consilierilor locali pentru prezenta si declara sedinta
inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 5 exemplare spre cele legale.-

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
COVALIV VALENTIN

SECRETAR,
Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA
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