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

31 IANUARIE 2017 
 
 
              Incheiat azi  31 IANUARIE 2017, cu ocazia sedintei ORDINARA LUNARA  a Consiliului 
local al Comunei Ususau, tinuta in data de 31 IANUARIE 2017 la Sediul Primariei Comunei 
Ususau care a fost convocata prin dispozitia primarului Comunei Ususau nr. 5 din 20.01.2017.- 
               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 31 IANUARIE 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, SANFIRA COSTEL – Sef SVSU, LEUCUTA SAFTA-
GHEORGHE IOAN – Agent Agricol, NECHITA LILIANA ARGENTINA – Inspector Principal 
Asistenta Sociala. 
 

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 EXTRAORDINARA  a Consiliului local al 
Comunei Ususau din data de 9 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 EXTRAORDINARA a Consiliului local al Comunei Ususau din 9.01.2017.- 
               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. 4 din 31 IANUARIE 2017, privind 
aprobarea Procesului-Verbal al sedintei EXTRAORDINARA a Consiliului Local al comunei 
Ususau din data de 9 IANUARIE 2017, hotarare si Proces Verbal care fac parte integranta din 
prezentul proces verbal.- 
 

PUNCTUL DOI DE PE ORDINEA DE ZI 
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D-na ROŞIANU MIHAIELA IOANA –secretarul comunei Ususau propune, introducerea pe 
ordinea de zi a trei puncte, respective: Punctul 16. Proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei compusa din 
valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la 31.12.2016 si valoarea 
rest de executat pentru obiectivul „Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad; Punctul 17. 
Privind aprobarea sumelor actualizate de la bugetul local al Comunei Ususau necesare pentru 
derularea si realizarea proiectului „Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad Consiliul 
Local al  comunei USUSAU; 
18. Poroiect de hotarare privind  propunerea de calificativ pentru performanţele profesionale ale D-
nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita 
temporar functia de secretar al comunei USUSAU pentru perioada 12.10.2016 – 31.12.2016 Pct. 23. 
Prezentarea Raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, la nivelul 
Comunei Ususau,  Pct.24. Probleme curente, astfel  rezultand un numar de  24 (douazecisipatru de 
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 ExtraOrdinara a Consiliului Local Ususau din 09 
IANUARIE  2017. 

2. Aprobarea Ordinei de zi a Sedintei Ordinara a Consiliului Local Ususau din data de 31 
IANUARIE 2017. 

3. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei pentru  
masa lemnoasa din Lot.06-006. 

4. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei pentru  
masa lemnoasa din Partida 1977/P – 141 mc si din Partida 1896/P – 337 mc. 

5. Proiect de Hotarare  privind  acceptarea donatiei parcelelor cuprinse in CF 300986 cu 
suprafata de 233 mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea Patars. 

6. Proiect de Hotarare  privind  stabilirea pretului mediu al ierbii in Judetul Arad pentru anul 
2017. 

7.  Proiect de Hotarare  privind  plata cotizatiei aferenta anului 2017 la bugetul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad. 

8. Proiect de Hotarare  privind  aprobarea Actului Aditional la Acordul Document de pozitie 
privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul 
Arad.” 

9. Proiect de Hotarare  privind  privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, 
respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 
provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul 
Arad, - Zona 5. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 
de catre beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pe anul 
2017 la nivelul Comunei Ususau. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de declarare a datelor care trebuie 
inscrise in Registru Agricol al comunei Ususau in anul 2017. 

13. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 
pentru SEMESTRUL II 2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 
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14. Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de 
prevenire din cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul II 2016. 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai  
persoanelor incadrate in gradul grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul II, anul 2016. 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

reprezentand noua valoare a investitiei compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate 
decontate sau nedecontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat pentru obiectivul 
„Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad; 

17. Privind aprobarea sumelor actualizate de la bugetul local al Comunei Ususau necesare 
pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad 
Consiliul Local al  comunei USUSAU; 

18. Poroiect de hotarare privind  propunerea de calificativ pentru performanţele profesionale 
ale D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita 
temporar functia de secretar al comunei USUSAU pentru perioada 12.10.2016 – 31.12.2016. 

19. Prezentarea Raportului anual de activitate a primarului comunei Ususau, judetul Arad, 
pentru anul 2016. 

20. Prezentarea Raportului anual de activitate a viceprimarului comunei Ususau, judetul 
Arad, pentru anul 2016. 

21. Prezentarea Raportului privind gestionarea bunurilor comunei Ususau, Judetul Arad in 
anul 2016. 

22. Prezentarea Rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pe anul 2016. 
23. Prezentarea Raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, 

la nivelul Comunei Ususau. 
            24. 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. 5 
din 31 IANUARIE 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 31 
IANUARIE 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL TREI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul, D-l TOLE FLORIN – primarul 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 secretarul comunei Ususau, arata ca proiectul de 
hotarare trebuie adoptat 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. 6 din 31 IANUARIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  stabilirea pretului de referinta si de pornire a 
licitatiei pentru  masa lemnoasa din Lot.06-006, 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-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 simple al consilierilor 
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. 7 din 31 IANUARIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, stabilirea pretului de referinta si de pornire a licitatiei 
pentru  masa lemnoasa din Partida 1977/P – 141 mc si din Partida 1896/P – 337 mc, 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, 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 a doua treimi din numarul total al 
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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 8 din 31 IANUARIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU privind acceptarea donatiei parcelelor cuprinse in CF 
300986 cu suprafata de 233 mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea 
Patars, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SASE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 simple al consilierilor 
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, 
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niciunul impotriva, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 9 din 31 IANUARIE 2017 a 
CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind stabilirea pretului mediu al ierbii in Comuna 
Ususau pentru anul 2017, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SAPTE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 simple al consilierilor 
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. 10 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  plata cotizatiei aferenta anului 2017 la bugetul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul 
Arad, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL OPT  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 11 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU, privind  aprobarea Actului Aditional la Acordul 
Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de 
Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.”, hotarare care face parte integranta din prezentul proces 
verbal. 

 
 

SE TRECE LA PUNCTUL NOUA  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 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, 
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niciunul impotriva, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 12 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 5 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, 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 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. 13 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate 
in anul 2017 de catre beneficiarii de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare care face parte integranta din 
prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL UNSPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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-l TOMESCU GEORGEL-LEONTIN – consilier de Ususau propune organizarea unei 
sedinte pentru prezentarea taxei de salubrizare cetatenilor. 
 D-l COVALIV VALENTIN – Consilier de Ususau propune achitarea taxei de salubrizare 
lunar. 
 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 8 voturi pentru, 
niciunul impotriva, 1 abtinere in persoana D-lui consileir TOMESCU GEORGEL LEONTIN, 
adoptandu-se HOTARAREA NR. 14 din 31 IANUARIE 2017 a CONSILIULUI LOCAL 
USUSAU,  privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 la nivelul 
Comunei Ususau, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOISPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-lui LEUCUTA SAFTA GHEORGHE IOAN – Agent Agricol, 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 –secretar al comunei Ususau, il informeaza pe 
presedintele de sedinta ca hotararea trebuie adoptata 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 15 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind aprobarea modalitatii de declarare a datelor 
care trebuie inscrise in Registru Agricol al comunei Ususau in anul 2017, hotarare care face 
parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL TREISPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-lui LEUCUTA SAFTA GHEORGHE IOAN – Agent Agricol, 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 16 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol pentru SEMESTRUL II 2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activităţi, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 
 

SE TRECE LA PUNCTUL PATRUSPREZECE  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, 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 
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. 17 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind însuşirea raportului de activitate a 
compartimentului de prevenire din cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul II 2016, hotarare care 
face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL CINCISPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
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Se da cuvantul D-nei NECHITA LILIANA ARGENTINA – Inspector principal Asistenta 

Sociala, 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 18 din 31 IANUARIE 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 II, anul 2016, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SAISPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 19 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati reprezentand noua valoare a investitiei compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor 
executate decontate sau nedecontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad, hotarare care face parte 
integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL SAPTESPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 20 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  Privind aprobarea sumelor actualizate de la bugetul 
local al Comunei Ususau necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare 



 9 

strazi in comuna Ususau” Judetul Arad Consiliul Local al  comunei USUSAU, hotarare care 
face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL OPTSPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul 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 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, nicio abtinere, adoptandu-se HOTARAREA NR. 21 din 31 IANUARIE 2017 
a CONSILIULUI LOCAL USUSAU,  privind  propunerea de calificativ pentru performanţele 
profesionale ale D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana 
desemnata pentru a exercita temporar functia de secretar al comunei USUSAU pentru 
perioada 12.10.2016 – 31.12.2016, hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal. 

 
SE TRECE LA PUNCTUL NOUASPREZECE  DE PE  ORDINEA DE ZI: 

 
  Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau, prezinta Raportul anual 

de activitate a primarului comunei Ususau, judetul Arad, pentru anul 2016. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOUAZECI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 
Se da cuvantul D-lui VASIESCU IONEL – viceprimarul comunei Ususau, prezinta Raportul 

anual de activitate a viceprimarului comunei Ususau, judetul Arad, pentru anul 2016. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOUAZECISIUNU  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 
Se da cuvantul D-nei PACURAR MONICA – Contabil Primaria comunei Ususau, care 

prezinta Raportul privind gestionarea bunurilor comunei Ususau, Judetul Arad in anul 2016. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOUAZECISIDOI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

Consilierii locali prezinta rapoartelede de activitate pe anul 2016. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOUAZECISITREI  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 
Se da cuvantul D-lui TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau, care prezinta Raportul de 

analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, la nivelul Comunei Ususau. 
 

SE TRECE LA PUNCTUL DOUAZECISIPATRU  DE PE  ORDINEA DE ZI: 
 

            D-l consilier SELEGEAN LEONTIN VASILE, consilier de Dorgos propune construirea 
unei teracote la Caminul din localitatea Dorgos, intrucat se organizeaza frecvent diferite 
evenimente. 
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 D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau prezinta oferta a SC Volt Power SRL 
privind concesionarea serviciului de iluminat public, in suma de 2500 lei + TVA/luna. Deasemenea 
informeaza despre posibilitatea schimbarii retelei electrice in trifazic, in localitatea Dorgos, dar este 
foarte costisitoare aceasta achizitie. D-l primar prezinta solicitarea D-nei Stoiconi Liliana in vederea 
concesionarii imobilului din localitatea Ususau, nr. 184. 
 D-l COVALIV VALENTIN – Consilier de Ususau propune consultarea si altor oferte, 
privind concesionare serviciului de iluminat public. Referitor la concesionarea/inchirierea 
imobilelor de pe raza comunie Ususau, propune stabilirea unei chirii pe metru patrat la nivelul 
Comunei Ususau. 
 D-l VACARESCU BENIAMIN – consilier de Ususau nu este de acord cu concesionarea 
serviciului de iluminat, ci achizitionarea acestui serviciu doar cand este necesar. Deasemenea 
informeaza faptul ca pe DC 83 Ususau - Chelmac se circula din ce in ce mai greu datorita crengilor 
care au crescut peste drum. 
 D-l TOMESCU GEORGEL LEONTIN – consilier de Ususau intreaba daca Cooperativa 
Agricola a achitat taxa de inchiriere pasune. Deasemena intreaba de unde poate cumpara lemne 
pentru foc. 

D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau informeaza ca ar dori sa achizitioneze un 
utilaj pentru toaletarea pomilor de pe margine drumurilor comunale din comuna. Deasemenea 
informeaza ca : Cooperativa Agricola a achiat taxa petnru concesionarea pasunii precum si taxa 
pentru pasune pentru anul 2017 in suma de aproximativ 94 mii lei. Referitor la cumpararea de 
lemene pentru foc, informeaza ca se pot cumpara de la Ocolul Silvic Lipova. 
 
 
            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 


