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MINUTA
tedintei ordinare a consilialui local al comunei Bersa din data de 24 martie

2020
in data de 24 maftie 2020, a fost llnut5 gedinla ordinard a membrilor consiliului

local Bersa, gedinla fiind linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocat5 prin Dispozilia
primarulul comunel BArsa n.L6ll7 r],aftie 2020.

Se constat5 c5, la gedinla de astSzi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri
din totalul de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma
contactirli pe Watsapp sau dup5 caz telefonice a acestora, ca mijloc electronic de
comunicare cu acegtia, acesta atet datoritS StSrii de urgen!5 decretat5 prin Decretul
Pregedintelui Romaniei nr.195 din data de t6 madie 2020, c& 9i a adresei
nr.46408123.03.2020 a IVI.L.P.D.A,, dar gi in urma apelului nominal efectuat de c6tre
secretarul general al comunei, pe baza registrulul de prezen!5 existent la aceasta din
urm5. La gedinta de ast6zi este prezent ti primarul comunei. Se constat5 cA sunt
indeplinite conditiile legale pentru a putea fi linuta gedinla de ast5zi.

Inainte de a se trece la apobarea ordinei de zl a tedinlei de ast6zi, primarul
comunei informeaza. prin aceleagi mijloace, pe cei prezenli despre necesitatea
introducerii a inc5 unul punct pe ordinea de zi a gedlnlel de ast5zi gi anume:

a)Proiectul de hot5rare de completare a Regulamentului organizare 9i fun4ionare a
consiliului local al comunei Barsa, ce a fost aprobat prin H.C.L. nr.43104j-1.20L6,
acest fapt impunandu-se in condiliile St5rii de urgen!5 decretat5 prin Decretul
Pregedintelui Romeniei nr.195 din data de 16 matie 2020.

Cu aceastS propunere sunt de acord toli consilierii contactali si drept urmare se
continuE cu aprobarea ordinei de zi cu celelalte puncte propuse,

l)Proiectul de hot5rare de privind modificarea Regulamentului de organizare ti
funeionare a conslliului local al comunei Barsa, ce a fost aprobat prin H.C.L.
nr.43104.71.2076;

2)Proiect de hot5rare, privind rectificarea bugetului local gi a bugetului actlvitSlilor
finanlate integral sau parlial din venituri proprii, al comunei Bersa, pe anul 2020 9i
estimSri pentru 2027, 2022, 2023l.

3)Proiect de hotdrAre, privind aprobarea relelei gcolare a unitSlilor de inv5tSment
preuniversitare d estat 9i particular, de la nivelul comunei Barsa, propus5 a funeiona
in anul scolar 2020 - 2021;

4) Probleme curente.
Supuse votului ordinea de zi propusS este aprobat5 cu unanimitate de voturl,

adoptdndu-se in acest sens hot5rarea cu nr.19 din data de asuizi.
Inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi.se prezintd de c6tre
secretarul comunei, procesul-verbal incheiat la gedinla anterioarE, respectlv la cea



din data de 20 februarie 2020, intrucet se constat5 cE nu se dores-te a se face
eventuale complet5ri sau modificSri 9i drept consecln!5 se supune la vot procesul-
verbal prezentat. In urma exprimSrii votului acesta este aprobat cu unanimitate de
c5tre cei unsprezece consilieri prezenli la acea gedin!5, adoptAndu-se in acest sens
hot5rarea cu nr.20.

Se prezintS proiectul de hotdrare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
completarea Regulamentului de organizare 9l funclionare a conslliului local al
comunei B6rsa, ce a fost aprobat prin H.C.L. nr.43l04.11.2016, unde se 9i motiveazS
de c6tre secretarul comunei de ce se impune aceast5 completare, invocandu-se atet
Decretul Pregedintelui RomSnlei cat gi Adresa M.L,P.D.A.

Cer6ndu-se votul celor unsprezece consilieir se constau c5 toli sunt de acord cu
acest lucru, adoptandu-se astfel hotSrerea cu nr.21.

La cel de-al doilea punct al ordlnei de zi, ce priveste, rectificarea bugetului local ti
a bugetului activiGtilor flnanlate integral sau paltial din venituri proprii, al comunei
Barsa, pe anul 2020 si estim5ri pentru 2021, 2022,2023, se prezintd detaliat ce
sume se rectificS, flind vorba in special de suma alocat5 ca sponsorizare pentru
gcoala Bersa. Supus votului 9i acest proiect este adoptat cu unanimitate de cStre toti
consilierii, adoptendu-se astfel hotSrarea cu fi.22.
La punctul trei, la acest proiect, dupd prezentarea lui, se informeaz5 cei prezenli,
despre necesitatea aprob5rii retelei scolare pe anii 2020 - 2021. in urma exprimdiii
votului proiectul este adoptat cu unanlmitate de voturi, adoptendu-se hoeir6rea cu
nr.23, din aceastS dat5.

La cel de-al patrulea punct se considerd c5 nu se mai Fau in disculie gi alte
probleme curente 9i drept consecintd se constatS cE nu se mai fac inscrieri la cuvAnt
si astfel cE se declarS inchise lucr5rile sedintei de ast5zi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PREgEDINTE DE gEDINTi

Lung Andrei - qsmin
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