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HOTiRiREAIVR.9
din data de 20 fehruarie 2020

privind aprobarea ordinei de zi a Sedintei ordinare a consiliului local,
din data de 20 februarie 2020

consiliul local al comunei Besa,intrunit in sedin!5 ordinar5,asttzi data de mai sus,avand in
vederere:
- necesitatea aprob5rii ordinei de zi a gedinlei ordinare din data de astizi, 20 februarie

2020,cu cele punde prcpuse, de cStre primarul comunei, acesta fiind cel ce a convocat
prezenta gedint5 ;

- propunerea f5cut5 givotat5 in unanimitate de citre cei unsprezece consilieri prezenli;
- prevederile art.133 alin.(1) din O.U,G. nr.5712019, privind Codul Administrativ;
in temeiul art.139 alin.(1) ti art.196 al:n.(1), Iit.(a) din O.U.G. ff.5712019, privind codul
Administrativ,

H O T A R A 9 T E:
Articol unic. - Se aprobi ordinea de zi pentru sedinla ordinar5 de astdzi, 20 februarie 2020,
cu cele puncte propuse 9i anume:

a) Prolect de ho$rare, privind aprobarea bugetului local 9i a bugetului activitttilor finaniate
integral sau partial din venituri proprii al comunei Bersa pe anul 2020 9i estim5ri pentru
202t, 2022, 2023;

b) Proieci de hoHrere, privlnd neasurnarea responsabilititii organiz5rii gi derulirii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor, cadru pentru achizitia produselor ladate,
de panificalie, si fructe, precum 9i a serviciilor privind derularea mEsurilor educative aferente
distribuliei de lapte, produse lactate gi fructe in 9coli, pentru anul gcolar 2020 - 2021, la
nivelul unittlilor de invt6ment preuniversitar, de la nivelul comunei Bersa;
c) Proiect de hottrere, privind aprobarea prelului de vanzare pentru un volum de material

lemnos, ca lemn de foc, provenit din pedurea proprietatea comunei Bersa;
d)Proiect de hoterare, privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Barsa in

Adunarea GeneralS a Asocialilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari de Transport Public
Arad, in vederea aprobBrii modifictrii Contractului de delegare a'gestiunii Serviciului de
transport public local nr.750/03.12.2019 - Ad aditional la Contractul nr.704102.12.2019,
astFei cum a fost modificat prin Actul adilional w.l/20.12.2019 9i nr.2121.01.2020;
e)Proiect de hotSrare, privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Bersa in

Adunarea Generali a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv ti a Statutului
Asociafiei de Dezvoltarea IntercomunitarE de Transport Public Arad;(aprobare cotizalie
com.Barca pe anul 2020).

OProiect de hot5rere, privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Barsa in
Adunarea Generalt a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv 9i a Statutului
Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitar: de Transport Public Arad;(retragerea comunei
Usu$u).
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^g)Proiect 
de hot5rdre, prjvind aprobarea Regulamentului de organjzare gifunclionare, al5ervrqLlui pentru_Situatii de Urgente al comunei Bersaj

.#J;5t#:ulot"""' 
privind actualizarea planutui al anatizd si acoperirea riscuriror, al

i)Probleme curente.
PrezenG se comunicd cu:
- Institutia prefectului _ judetul Aiad.pnrseortirr or stDrilri,
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