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M' UTA
,edintei extraordinarc a membrtbr consiliulul lo@l al @munei Mrsa

ln data de 23 decembrie 2019, a fost tinut5 sedinta extraordinare a membrilor consiliului
local Barsa, gedinla flind linuti la sediul acestuia 9i a fost convocat5 prin Dispozilia
primarului comunei Barsa nr.86/ 19 decembrie 2019.

Se constati cE, la gedinla de asttzi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din totalul
de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma apelului nominal
efectuat de c6tre secretarul comunei, pe baza registrului de prezenti existent la aceasta din
urmt. La gedinla de ast5zi este prezent 9i primarul comunei- Se constatS cE sunt indeplinite
condifiile legale pentru a putea fl linut5 gedinla de asttzi 9i drept consecinli se procedeazS
la propunerea de a se introduce inct un punct pe ordinea de zi, repectiv a proiectului de
hotirare ce privegte ,

l)indexarea, pe baza ratei inflaliei, a limitelor impozitelor 9i taxelor locale,
amenzilor 9i taxelor speciale, pe anul 2020;

Supus5 votului celor prezenli, propunerea este acceptatt cu unanimitate

precum 9i a

de voturi, de
cStre toli cei prezen.ti.

Se procedeazE la supunerea spre aprobare a ordinei de zi cu cele trei punde propuse,
respectiv:
a)Proiect de hot5rare, privind redificarea bugetului local 9i a bugetului adivitdtilor finantate
integral sau patial din venituri proprii, al comunei Birsa, pe anul 2019 ti estimdri pentru
2020, 2027 , 2022i
b) Proiectul de hot5rere, ce privegte indexarea, pe baza ratei inflatiei,a limitelor 9i taxelor

locale, precum gi a amenzilor 9i taxelor speciale, pe anul 2020;
c)Probleme curente.

in urma exprimtrii votului, se constati cd ordinea de zi propus5, este acceptatd cu
unanimitate de voturi de cttre toli consilierii prezenli, adoptandu-se in acest sens hotSrerea
au nr.72 dtn data de astdzi.

inainte de se trece la primul punct lncris pe ordinea de zi, se prezinE de cEtre secretarul
comunei, procesul-verbal incheiat la gedinla anterioard, respectiv la cea din data de 16
decembrie 2019, intrucat se constate ci nu se doreste a se face eventuale complet5ri sau
modiflc5ri 9i drept consecin!5 se supune la vot proceiul-verbal prezentat. in urma exprimirii
votului acesta este aprobat cu unanimitate de cttre cei unsprezece consilieri prezenli la acea
gedinle, adoptendu-se in acest sens hot5rarea cu nr.73.

Se prezintt proiectul de hotirare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
rectificarea bugetului local gi a bugetului activitililor finanlate integral sau parlial din
venituri proprii, al comunei Birsa, pe anul 2019 9i estimtri pentru 2020, 2021 ,2022,

In urma dezbaterii, se dt cuvantul pe marginea proiectului prezentat gi se constati c6, se
inscrie secretarul general al comunei care prezint5 detaliat sumele cu care se rectifica
bugetul local, mai exact cu suma de 71.000 lei, alocali prin H.c. N.97!12019, repartizali,
11.000 lei pt.viramente salarii iar 60.000 lei pt. bunuri 9i servicii., iar din sumele existente
suma de 55.796 lei pt.capela Aldegti iar 42.112lei pt. cdmin Barsa, proiect + avize.
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in privinla acoperirii deficitului bugetar a anului curent din excedentul anului 2018, suma
fiind de 97.908 lei. DupS aceask se cosntate cE nu se mei doreste a se lua cuvantul 9i drept
consecinte . Pe cale de consecint5 se procedeaz5 la supunerea la vot a proiectului dezbitut.
In urma exprimirii votului este votat cu un numtr de 11 voturi din numerul total de
unsprezece consilieri prezenti, adoptandu-se astfel hotdrerea cu nr,74 din data de astdzi.

Se trece la punctul doial ordinei de zi unde se prezint5 detaliat proiectul de hoGrere
privind indexarea, pe baza ratei inflatiei,a limitelor gi taxelor locale, precum 9i a amenzilor 9i
taxelor speciale, pe anul 2020.

DupE care se di cuventul la discu-tii, ocazie cu care se constat5 ct se inscrie pentru lnceput
dl.Vicar care intreab5, de ce sunt sistate angajirile in tundii publice? I se rtspunde ci de la
nivel de guvern. Se constatE cE nu se fac inscrieri la cuvant 9i drept consecintt se supune
la vot proiectul prezentat. in urma exprimSrii votului se constati ct proiectul este votat cu
unanimitate de voturi de cdtre cei unsprezece consilieri prezenli, adoptendu-se astfel
hoteterca cu nr,75,

Se trece la pundul trei al ordinei de zi, unde primarul comunei informeazt pe cei prezenli
c5, firma de salubritate este in faliment, deoarece nu mai are bani pentru ridicarea
guloaielor, urmand a se vedea ce solutie se va adopta.

Intrucet se constatt c5 nu se mai doregte a se lua cuvantul Si implicit a se discuta si alte
probleme, se declart inchise lucrtrile gedinlei de

Drept pentru care s-a intocmlt prezenta.
PREgEDINTE DE 

'EDIN-TiGhiun Pavel
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