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]U^DE.TUL ARAD
COMUNA BARSA CONSILIUL LOAL

MINUTA
qedinlei extaordlnare a conslliului to@l din dab de tA,tt,2OIg

in data de 18 noiembrie 2019, a fost linuti gedinla extraordinari a membritor consiliului
local Barsa, tedinti ce a fost linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocatE prin Dispozilia
primarului comunei Barsa nr.63/ 14 noiembrie 2019.

Se constat5 c5, la gedinta de ast5zi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din totalul
de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma apelului nominal
efectuat de cttre secretarul comunei, pe baza registrului de prezenl5 existent la aceasta din
urmt. La gedinla de ast5zi este prezent 9i primarul comunei. Se constat5 cE sunt indeplinite
condiliile legale pentru a putea fi linut5 gedinla de astizi.
. Inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi, secretarul comunei vine cu propunerea

de a se mai inscrie pe ordinea de zi inci un punct ti anume a proiectului de hotir6re ce
privegte:

a)transformarea unui post de execufie de naturi contractual5, de consilier grad I4 in
post, in regim de fun4ie public5 de execulie, de consilier achiziiii publice,- la nivelul
compartimentului ,, Urbanism, amenajarea teritoriutui si gospoddrie comunald_ din structva
de fundii publice, de la nivelul comunei Bersa. Tot aici vine gi primarul comunei cu
propunerea de a se introduce pe ordinea de zi gia proiectului de hot5raie ce priveste:

b)solicitarea adresatS Consiliulul Judefean Arad, de trecere a unui bun din domeniul public
al judelului Arad in domeniul public al comunei Barsa;

Supuse votului cele doui propuneri sunt aprobate cu unanimitate de voturi de cetre cei
prezenti.

Se procedeazi apoi la supunerea spre aprobare a ordinei de zi cu cele patrui puncte
propuse, respectiv:

a)Proiect de hot5rere, privind aderaree comunei Barsa la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitar5 de Transport Public Arad;

b)Proiect de hoter6re privind transformarea unui post de executie de naturt contractualt,
de consilier grad I4 in post, in regim de funqie public5 de execulie, de consilier achizitii
publice, 1a nivelul compartimenlului ,, lJrbanism, amenajarea teritoiutui 5i gospoderie
conunald,, din slructura de funeii publice, de Ia nivelul comunei. B6rsa;
c)Proiect.de ho$rere, privind solicitarea adresatt Consiliului Judelean Arad, de trecere a

unui bun din domeniul public aljudelului Arad in domeniul public al iomunei Bbrsa;
d)Probleme curente.

In urma exprimirii votului" se constat5 cE aceast6 propunere este acceptat5 cu
unanimitate de voturi de citre toli consilierii prezenli, adoptendu-se in acest sens hottrarea
cu nr.58 din data de asttzi.

inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezinte de c5tre secretarul
comunei, procesul-verbal incheiat la gedinla anterioarS, respectiv la cea din data de 07
noiembrie 2019, intrucat se constatS ct nu se doregte a se face eventuale complettri sau
modifictri 9i drept consecinlE se supune Ia vot procesul-verbal prezentat. in urma exprim5rii
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votului acesta este aprobat cu unanimitate de citre cei unsprezece consilieri prezenii la acea

tedinli, adoptendu-se in acest sens hot5rarea cu nr.59.
Se prezintE proiectul de hot5rare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte

aderarea comunei Barsa la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport Public
Arad. se prezintt apoi proiectul de hotirare, detaliat, cu motivele ce au impus inilierea unui
astfel de proiect de hotErare, mai exact, ultima adrest din partea acestei Asocialii cat 9i
aparilia O.U.G. nr.51/2019, prin care se modiflct legislalia in materia transpotului public

local.
in urma dezbaterii, se dt cuvantul pe marginea proiectului prezentat 9i se constatB cA nu

se doreste a se lua cuvantul. Pe cale de consecinlE se procedeazi la supunerea la vot a
proiectului dezbttut. ln urma exprimarii votului este vbtat cu un numir de 9 voturi pentru 9i
2 ablineri din partea dl.Vicar 9i dl.Brihan din numtrul total de unsprezece consilieri prezenli,

adoptendu-se astfel hotirarea cu nr.60 din data de ast5zi.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi unde se prezintE detaliat proiectul de hot5rare

privind Uansformarea unui post de execulie de natur5 contractualt, de consilier grad IA, in
post, in regim de tun4ie public5 de execulie, de consilier achizilii publice, la nivelul
compartimentului ,, Urbanism, amenajarea teritoriului ti gospoddie comunald,, din s:fuctu/ra
de funcgi publice, de la nivelul comunei Barsa, precum 9i motivele ce au stat la baza initierii
unui astfel de proiect de hotirare . DupE care se de cuvantul la disculii, ocazie cu care se

constate cE se insffie pentru inceput dl.Vicar care intreabt, de ce sunt sistate angajirile in
funclii publice? I se r5spunde ct de la nivel de guvern. Se constatd 
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nu se mai fac

inscrieri la cuvant gl drept consecinle se supune la vot proiect prezentat. In urma exprim5rii
votului se constati ct proiectul este votat cu unanimitate de voturi de cetre cei unsprezece
consilieri prezenli, adopt6ndu-se astfel hottrarea cu nr.61.

Se trece la punctul trei al ordinei de zi, unde se prezintt adresa consiliului judefean Arad
prin care se incunogtiinleazi consiliul local de intenlia acestora de disponibilizare a unui
autobuz din parcul companiei judelene de transport, adres6 in baza cdreia a fost intocmit
proiectul de hot;rere ce privegte , solicitarea adresatt Consiliului Judelean Arad, de ffecere a

unui bun din domeniul public al judelului Arad in domeniul public al comunei Barsa.Se
informeazt tot aici ct valoarea de inventar a autobuzului este de 90.800 lei, marca VDL 9i
nr.de inmatriculare este AR - 13 - zGP. Se constat5 c5 nu se doreste a se face inscrieri la

cuvant Fi drept urmare se supune la vot proiectul prezentat. in urma exprimtrii votului
acesta este adopkt cu un numdr de L0 voluri ,,pentru,, Fi o ablinere din partea domnului
Brihan, adop€ndu-se astfel hoHrerea cu nr.62.

Intrucat se constat5 ci nu se mai doregte a se lua cuvantul gi implicit a se discuta 9i alte
probleme, se declari inchise lucr5rile gedinlei de ast6zi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PRE9EDINTE qE
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