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

30 MAI 2017 
 
              Incheiat azi  30 MAI 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA  a Consiliului local 
al Comunei Ususau, tinuta in data de 30 MAI 2017 la Sediul Primariei Comunei Ususau care a fost 
convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 80 din 22.05.2017.- 
               Secretarul comunei Ususau face apelul consilierilor si constata ca din totalul de 9 consilieri 
alesi, sunt prezenti un numar de 8 consilieri, lipseste motivat D-l consilier VASIESCU IONEL – 
Viceprimarul comunei Ususau care se afla in concediu medical. 
                La lucrarile sedintei ORDINARA LUNARA din data de 30 MAI 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 SANFIRA COSTEL – 
Sef SVSU, D-l MIRESCU VASILIE consilier – Cabinetul Primarului. 
 

PUNCTUL UNU DE PE ORDINEA DE ZI 
 

 D-l consilier COVALIV VALENTIN, 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 21 APRILIE 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 COVALIV VALENTIN, 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 21.04.2017.- 
               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 COVALIV VALENTIN, 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 21 APRILIE 2017 si care este votat cu 8 voturi pentru, nici 
unul contra, adoptandu-se HOTARAREA  nr. 53 din 30 MAI 2017, privind aprobarea 
Procesului-Verbal al sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al comunei Ususau 
din data de 21 APRILIE 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 UNUI  punct, respectiv: 5. Proiect de hotarare privind privind  aprobarea 
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reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ususau, astfel  rezultand un 
numar de 6 (sase puncte) pe ordinea de zi. 
            In continuare D-l consilier COVALIV VALENTIN, 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 21 
APRILIE 2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data de 30 
MAI 2017. 

3. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 
trimestrului I al anului 2017.                       

4. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si 
functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de la nivelul comunei Ususau. 

5.  Proiect de Hotarare  privind  aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta al comunei Ususau. 

6. Probleme curente. 
                D-l consilier COVALIV VALENTIN, 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 COVALIV VALENTIN, 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 8 voturi pentru, nici unul impotriva, adoptandu-se HOTARAREA nr. 
54 din 30 MAI 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 30 MAI 
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 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-l consilier COVALIV VALENTIN, 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-l consilier COVALIV VALENTIN, presedintele de sedinta, constata ca nu sunt  discutii 
sau propuneri si supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 8 voturi pentru, niciunul 
impotriva, nici o abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 55 din 30 MAI 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pe trimestrului I al anului 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 SANFIRA COSTEL – Inspector de specialitate - Sef SVSU Ususau, 

care prezinta proiectul de hotarare, referatul de necesitate, expunerea de motive, avizul favorabil al 
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comisiei de specialitate, raportul de avizare al compartimentului de specialitate,  documente care fac 
parte integranta din prezentul proces verbal. 
           D-l consilier COVALIV VALENTIN, 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 COVALIV VALENTIN, 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. 56 din 30 MAI 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al comunei Ususau, hotarare care face parte integranta din prezentul 
proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL CINCI DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se  
Se da cuvantul, D-lui SANFIRA COSTEL – Inspector de specialitate - Sef SVSU 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 COVALIV VALENTIN, 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 COVALIV VALENTIN, 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. 57 din 30 MAI 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al comunei Ususau, hotarare care face parte integranta din prezentul 
proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SASE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta cererea D-lui Gava Marin 

inregistrata cu numarul 1707/08.05.2017, prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere a 
imobilului situat in localitatea Ususau, nr. 343, Jud. Arad. 

D-l COVALIV VALENTIN – consilier local propune dublarea chiriei, adica 400 lei lunar si 
prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de 6 luni, adica pana la data de 31.12.2017. 

D-l ASIMIONESEI TIBERIUS – consilier local propune pastrarea chiriei de 200 lei lunar si 
prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioda de 6 luni, adica pana la 31.12.2017. 

Se supune la vot propunerea  D-l COVALIV VALENTIN – consilier local , se voteaza cu 7 
voturi pentru si 1 impotriva in persoana D-lui ASIMIONESEI TIBERIUS – consilier local. 

Propunerea D-lui ASIMIONESEI TIBERIUS – consilier local este respinsa.  
Astfel se prelungeste contractul de inchirire a imobilului din Localitatea Ususau, nr. 343, 

Jud. Arad pana la data de 31.12.2017, iar chiria lunara este de 400 lei. 
D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta cererea D-lui VACARESCU 

IOAN din localitatea Ususau, nr. 209, Jud. Arad, inregistrata sub numarul 1394/07.04.2017, prin 
care solicita concesionarea unei suprafete de teren de 6586,94 mp, aflandu-se in vecinatatea parcelei 
sale A-106/12, pe care ar dori sa o ingrijeasca. 
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D-l VESALON MARINEL – FLORENTIN – consilier local propune amanarea luarii unei 
decizii pana la definitivarea PUG-lui Comunei Ususau. 

Se supune la vot propunerea D-l VESALON MARINEL – FLORENTIN – consilier local, se 
voteaza cu 8 voturi pentru, urmand ca cererea sa fie discutata intr-o sedinta viitoare, dupa aprobarea 
PUG-ului Comunei Ususau. 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta cererea D-lui TAMAS TEODOR, 
din localitatea Zabalt, nr. 15, Jud. Arad, inregistrata sub numarul 1727/08.05.2017prin care solicita 
acordarea unui sprijin financiar pentru construirea unei fantani in gospodaria sa. Deasemenea 
informeaza consilierii locali ca nu exista cuprins in buget local o suma de bani in acest sens. 

Se supune la vot, se voteaza cu 8 voturi impotriva, astfel se respinge cererea D-lui TAMAS 
TEODOR, din localitatea Zabalt, nr. 15, Jud. Arad, prin care solicita acordarea unui sprijin 
financiar. 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta Acordul de parteneriat pentru 
proiectul ``Plantam fapte bune in Romania, inregistrat sub numarul 1868/22.05.2017``, avand ca 
obiect initiativa nationala de impadurire pe baza de voluntariat  ``Plantam fapte bune in Romania``, 
proiect de impadurire desfasurat la nivel national. 

Se supune la vot, se voteaza cu 8 voturi impotriva. 
D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta solicitarea SC PROCAD SRL 

Timisoara nr. 431/30.05.2017, inregistrata sub numarul 1950/30.05.2017, prin care solicita 
prelungirea contractului de prestari servicii nr. 297/06.02.2014 avand ca obiect ``Servicii de 
proiectare pentru lucrarea plan Urbanistic general Comuna Ususau (cu satele apartinatoare), in 
faza de proiectare P.U.G. + R.L.U.``, pentru o perioada de 6 luni (pana la data de 31.12.2017), ca 
urmare a neincadrarii in termenul contractual. 

Se supune la vot, se voteaza cu 8 voturi pentru, astfel se aproba prelungirea contractului de 
prestari servicii nr. 297/06.02.2014 avand ca obiect ``Servicii de proiectare pentru lucrarea plan 
Urbanistic general Comuna Ususau (cu satele apartinatoare), in faza de proiectare P.U.G. + 
R.L.U.``, pentru o perioada de 6 luni (pana la data de 31.12.2017). 

 
 
 

            D-l consilier COVALIV VALENTIN, 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 ,                                                 SECRETAR, 
                    COVALIV VALENTIN                                     Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA 


