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

27 IULIE2017 
 
              Incheiat azi  27 IULIE 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA  a Consiliului local 
al Comunei Ususau, tinuta in data de 27 IULIE 2017 la Sediul Primariei Comunei Ususau care a 
fost convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 104 din 20.07.2017.- 
               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 27 IULIE 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 SANFIRA COSTEL –
Sef SVSU Ususua. 
 

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 29 IUNIE 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 29.06.2017.- 
               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 29 IUNIE 2017 si care este votat cu 9 voturi 
pentru, nici unul contra, adoptandu-se HOTARAREA  nr. 64 din 27 IULIE 2017, privind 
aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ORDINARA LUNARA a Consiliului Local al comunei 
Ususau din data de 29 IUNIE 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, retragerea de 
pe ordinea de zi a doua puncte si anume 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului 
Justificativ pentru investiţia ,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad”; 11. Proiect de 
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hotarare privind implementarea proiectului ,,Achizitia de utilaje in Comuna Ususau, Judetul Arad” si 
introducerea pe ordinea de zi a UNUI  punct, respectiv: 10. Proiect de hotarare privind aprobarea 
deblocarii si utilizarii fondului de rulment existent 31.12.2016, astfel  rezultand un numar de 11 
(unsprezece puncte) 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 29 
IUNIE 2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data 
de 27 IULIE 2017. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local Ususau pe anul 2017.
                        

4. Proiect de Hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ususau, Judetul 
Arad.                       

5. Proiect de hotarare privind modificarea Art. 88 alin. (3) din Regulamentul de Organizare 
si Functionare a Consiliului Local Ususau aprobat prin HCL nr. 57 /2016.  
             6. Proiect de hotarare privind aprobarea casării şi valorificării unui Buldoexcavator 
KOMATSU scos din functiune, devenit disponibil,  aparţinând Primăriei Comunei USUSAU, 
judeţul Arad.    
            7. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de activitate privind stadiul de înscriere a 
datelor in Registrul agricol pe semestrul I anul 2017. 
 8. Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de 
prevenire din cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul I 2017. 

9. Proiect de hotarare privind insusirea raportuluide activitate al asistentilor personali ai 
persoanelor incadrate in gradul grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul I, anul 2017 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment existent 
31.12.2016. 

11. 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. 
65 din 27 IULIE 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 27 
IULIE 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL TREI  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. 
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 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. 66 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind rectificarea bugetului Consiliului Local Ususau 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-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 7 voturi pentru, niciunul 
impotriva, 2 abtineri, adoptandu-se HOTARAREA NR. 67 din 27 IULIE 2017 a CONSILIULUI 
LOCAL USUSAU, privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 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. 68 din 27 
IULIE 2017 a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind modificarea Art. 88 alin. (3) din 
Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Ususau aprobat prin HCL nr. 
57 /2016, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL SASE DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-nei 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. 
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           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 din numarul total al consilierilor localit 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. 69 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea casării şi valorificării unui 
Buldoexcavator KOMATSU scos din functiune, devenit disponibil,  aparţinând Primăriei 
Comunei USUSAU, judeţul Arad, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL SAPTE  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. 70 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind insusirea Raportului de activitate privind stadiul 
de înscriere a datelor in Registrul agricol pe semestrul I anul 2017, hotarare care face parte 
integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL OPT  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-nei SANFIRA COSTEL – Sef SVSU 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 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. 71 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind însuşirea raportului de activitate a 
compartimentului de prevenire din cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul I 2017, hotarare care 
face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL NOUA  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA – Secretar comuna 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. 
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           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 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. 72 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind insusirea raportuluide activitate al asistentilor 
personali ai persoanelor incadrate in gradul grav de handicap din comuna Ususau pe 
semestrul I, anul 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL ZECE 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. 73 din 27 IULIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de 
rulment existent 31.12.2016, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL UNSPREZECE DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza consilierii despre incheierea 
contractului ANCPI pentru Prestari servicii de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale a 
imobilelor situate pe raza Comunei Ususau (Sectoare 1,2,3) cu SC SILV ANDRAZ S.R.L. 

Deasemenea informeaza ca a fost publicata lista cu obiective de investitii pentru programul 
PNDL 2017 – 2020, iar comuna Ususău beneficiază de finanțare pentru următoarele obiective de 
investiții: 
1) "Construire Școală Gimnazială în Localitatea Ususău P+1", cu valoarea alocată din bugetul 
de stat de 3.666.119,00 lei 
2) "Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Ususău: Drum Comunal DC 85, 
străzi localitatea Pătârş, străzi localitatea Dorgoş şi străzi localitatea Zăbalţ", cu valoarea alocată din 
bugetul de stat de 6.465.224,34 lei. 
            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 


