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MTNUTA
tedlnlei ordlnare a comiliului lo@l al comunei BeEa

in data de 07 noiembrie 2019, a fost linut5 gedinla ordinart a membrilor consiliului local
Barsa, gedinla fiind linutt la sediul acestuia 9i a fost convocati prin Dispozilia primarului
comunei Barsa nr.6U 31 octombrie 2019.

Se constati c6, la gedinla de asttzi sunt prezenlitoli cei unsprezece consilieri din totalul
de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma apelului nominal
efectuat de citre secretarul comunel, pe baza registrului de prezenlt existent la aceasta din
urmt. La gedinla de asttzi este prezent 9i primarul comunei. Se consktt cI sunt indeplinite
condiliile legale pentru a putea fi linuE gedinla de astdzi.

Se trece la, la aprobarea ordinei de zi, cu cele douE puncte propuse, respectiv:
a)Proied de hotirare, privind exprimarea intenliei de aderare a comunei Barsa la Asociatia

de Dezvoltare Intercomunitart de Transport Public Arad;
b)Probleme curente

in urma exprim5rii votulul, se constati cE aceasti propunere este acceptatt cu
unanimitate de voturi de cttre toli consilierii prezenli, adoptendu-se in acest sens hotErerea
cu nr.55 din data de ast5zi.

inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezintt de citre secretarul
comunei, procesul-verbal ?ncheiat la gedinla anterioari, respectiv la cea din da:a de 24
odombrie 2019, intrucat se constate ct nu se doregte a se face eventuale completiri sau
modificEri 9i drept consecinlt se supune la vot proceiul-verbal prezentat. in urma exprimtrii
votului acesta este aprobat cu unanimitate de citre cei unsprezece consilieri prezen-ti la acea
gedinli, adoptendu-se in acest sens hot5rarea cu nr,56.

Se prezintE proiectul de hotirare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
exprimarea intenliei de aderare a comunei Barsa la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari
de Transport Public Arad. Se prezinE apoi proiectul de hoHrere, detaliat, cu motivele ce au
impus inilierea unui astfel de proiect de hottrere, mai exact adresa din paftea acestei
Asocialii cat 9i aparitia O.U.G. nr.51/2019, prin care se modifict legislalia in materia
transpotului public local.

In urma dezbaterii, se de cuvantul pe marginea proiedului prezentat 9i se constatt cE nu
se doreste a se lua cuvantul. Pe cale de consecin!5 se procedeazi la supunerea la vot a
proiectului dezbAtul In urma exprimirii votului este votat cu unanimitate de voturi de cttre
toti cei unsprezece consilieri prezenli, adoptendu-se astfel hot5rarea cu nr.57 din data de
astizi.

Se trece la punctul doi al ordinei de zigi anume la ultimul pund al ordinei de zi, unde se
constatt cH nu se fac inscrieri la cuvant 9i drept consecinli se declard inchise lucrtrile
sedintei de astSzi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PRE9EDINTE DE 9EDINTA

Dinga


