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

23 AUGUST 2017 
 
 
              Incheiat azi  23 AUGUST 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA  a Consiliului 
local al Comunei Ususau, tinuta in data de 23 AUGUST 2017 la Sediul Primariei Comunei Ususau 
care a fost convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 125 din 17.08.2017.- 
               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 23 AUGUST 2017 participa de 
drept, D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau, D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –
secretar comuna Ususau, mai participa : D-l MIRESCU VASILIE – Consilier Cabinetul Primarului 
Comunei Ususau. 
 

PUNCTUL UNU 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 
cele 2 exemplare ale Procesului Verbal de la sedinta ORDINARA LUNARA a Consiliului local al 
Comunei Ususau din data de 27 IULIE 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 27.07.2017.- 
               D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA – secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata cu votul majoritatii 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 27 IULIE 2017 si care este votat cu 9 voturi 
pentru, nici unul contra, adoptandu-se HOTARAREA  nr. 74 din 23 AUGUST 2017, privind 
aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al comunei 
Ususau din data de 27 IULIE 2017, hotarare si Proces Verbal care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal.- 
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PUNCTUL DOI 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 Procesului verbal al Sedintei Ordinare a Consiliului Local Ususau din 27 
IULIE 2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data 
de 23 AUGUST 2017. 
           3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  pe 
anul 2018  pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ususau, Judetul Arad.                       

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiţia 
,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad”. 

5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Achizitia de utilaje in Comuna 
Ususau, Judetul Arad”. 
          6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Art. 1 din Hotararea Consiliului Local 
Ususau nr. 14/2017 privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 la 
nivelul Comunei Ususau. 

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 consilierilor prezenti. 
               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. 
75 din 23 AUGUST 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 23 
AUGUST 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, 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 
prezenti. 

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. 76 din 23 AUGUST 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice  pe anul 2018  pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ususau, Judetul 
Arad, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
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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. 77 din 23 AUGUST 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru 
investiţia ,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad”, hotarare care face parte 
integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL CINCI 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. 78 din 23 AUGUST 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind implementarea proiectului ,,Achizitia de utilaje in 
Comuna Ususau, Judetul Arad”, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SASE DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui VASIESCU IONEL - Viceprimarul 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. 79 din 23 AUGUST 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea modificarii Art. 1 din Hotararea 
Consiliului Local Ususau nr. 14/2017 privind aprobarea modificarii taxei speciale de 
salubrizare pe anul 2017 la nivelul Comunei Ususau, hotarare care face parte integranta din 
prezentul proces verbal. 
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SE TRECE LA PUNCTUL SAPTE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

 D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau, propune curatarea canalului din localitatea 
Zabalt, ca urmare a mai multor sesizari din partea cetatenilor localitatii Zabalt. 

Deasemenea informeaza ca s-au virat sume pentru Biserica Ortodoxa din localitatea Bruznic 
pentru efectuarea lucrarilor de izolare exterioara. 

D-l SELEGEAN LEONTIN – Consilier de Dorgos, informeaza ca oglinziile montate pe DJ 
682 nu sunt amplasate/montate corect, vizibilitatea fiind redusa. Deasemenea informeaza ca pe 
strada din localitatea Dorgos, vis-à-vis de nr. administrativ 68, santul nu este sapat pana in capatul 
strazii, iar in conditii de ploi ambundente se inunda strada. 

D-na consilier RISTA LUCICA - MIA, presedintele de sedinta si consilier de Zabalt, 
informeaza ca pe terenul sintetic din localitatea Zabalt, exista persoane care intra cu motoreta 
(moped-ul). 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza ca au fost comandate portile 
metalice de acces la Scoala Ususau, camerele de supraveghere video la Scoala Ususau, Gradinita 
Dorgos, Scoala Zabalt. 

Deasemenea informeaza ca in urma efectuarii analizelor de apa din Scoli si Gradinite de pe 
raza comunei Ususau de catre Directia de Sanatate Publica Arad, a rezultat ca apa nu este potabila, 
propunand achizitionarea de statii de tratare a apei sau achizitionare de aparate pentru apa plata. 

D-l ASIMIONESEI TIBERIUS – consilier de Ususau propune montarea de filtre pentru apa 
potabila.  

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza ca va solicita mai multe oferte 
in acest sens. Referitor la saparea santului de pe strada din localitatea Dorgos, informeaza ca va 
trimite utilaj in acest sens. 

 
 

            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 ,                                                 SECRETAR, 
                      RISTA LUCICA MIA                                      Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA 


