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JUDEruL ARAD
COfl$UUL TOC,AL AT COMU EI BiRS/I

ROMANIA)ud.Ara4com.Birre nr.2oOTet/Fax O257-3211O7,E - nai :primariabiBa @ yahoo,con,

HOTiRiREA NR,62
din data de 78 noiembrie 2079

pivind solicitat@ adresatd Consiliului Judelean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al
Judelului And in domeniul Wblc al conunei Birsa

Consiliul Local al comunei Barsa, judelul Arad, intrunit in gedin!5 extraordinarS,
astSzi data de mai sus, prezenli un numdr de unsprezece consilieri din totalul de
unsprezece in fun4ie.

Avand in vedere:
- iniliativa Primarului comunei Bersa, exprimat5 in proiedul de hotErare iniliat gi

expunerea de motive ce insolegte acest proiect;
- prevederile aft. 294 alin. (2) din O.U.G ff.5712019 privind codul Administrativ,

cu modificiri gi completlri ulterioare;
- adresa nr.25.228118.11.2019, a Consiliului Judelean Aarad, Dire4ia Tehnid,

Serviciul Administrarea Domeniului Public 9i Privat, prin care suntem instiinlali despre
lntenlia Consiliului Judelean Arad. de disponibilizare a unui autovehicul, mijloc de
transpot, din domeniul public al judelului Arad;

- avizulfavorabil dat proiectului prezentei hot5rari, de c5tre comisille pe domenii de
specialitate de la nivelul consiliului local Barsa;

- votul ,,pentru,, al unui num5r de zece consilieri, de aprobare a proiectulul de
hoHrare gi o abtinere din cei unsprezece consilieri prezenti;

In temeiul at. 139 alln. (1), alin. (3) lit. e) 9i ad. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanla de UrgenlE nr. 5712019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARSA
HOTARAgTE:

tut.l, S€ soliciti Consiliului Judefean Arad, trecerea din domeniul public al judeiului
Arad, in domeniul public al comunei Barsa, a mijlocului de transport, identificat conform Anexei
la prezenta, care face parte integranti din prezenta hot5rAre.

Art,2. Primarul comunei Barsa, va duce la indeplinire prevederile prezentei hottreri.
Prezenta se comunict cu:- Primarul comunei Barsa;
- C.J. Arad,
- Institulia Prefedului Arad.
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Anexi ta HC.L, Berra or.62/tB.I7,2Ot9
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