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MIIVUTA
tedintei ordinare a consiliului local al comunei Bersa din data de 24 aprilie 2O2O

tn data de 24 arriilie 2020, a fot linut5 gedinla ordinard a membrilor consiliului local

Bersa, gedinla fiind linuti la sediul acestuia gi a fost convocat5 prin Dispozilia primarului
comunei Barsa nr.20l16 aprilie 2020.

La aceast5 gedinF de astizi, sunt prezenti toli cei unsprezece consilieri din totalul de
unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma contactErii pe

Watsapp sau dup5 caz telefonice a acestora, ca mijloc electronic de comunicare cu acegtla,
aceasta atat datorit5 prelunglrii St5rii de urgen!5 prin Decretul nr.240174 aprilie 2020, a

Pretedintelui Romaniei, dar gi in urma apelului nominal efectuat de cdtre secretarul general
al comunei, pe baza registrului de prezenlE existent la aceasta din urm5. La gedinla de
ast5zi este prezent gi primarul comunei. Se constat5 c5 sunt indeplinite condilille legale
pentru a putea fi linui5 sedlnta de astdzi.

inainte de a se trece la apobarea ordinei de zl a gedinlei de astizi, primarul comunei
informeaz5, prin aceleagi mijloace, pe cei prezenli despre necesitatea introducerii a incS
unui punct pe ordinea de zi a gedlnlel de astdzi 9i anume:

a)Proiectul de hotd16re, privind aprobarea documentaliei de atribuire pentru procedura de
negociere f5r5 publicarea unui anun! de participare, in vederea deleg5rii activitSlii de
colectare separaH 9i transportul separat al degeurilor municipale, inclusiv fra4ii colectare
separat, ferS a aduce atingere fluxului de degeuri de echipamente electrice 9l electronice,
baterii 9i acumulatori, din judetul Arad 9i operarea Complexului de tratare Ineu-Mocrea,
proiect gestionat de ADI-SIGD Arad - LOT I-ZONA 3;LOT 2-ZONA4;

Cu aceasti propunere sunt de acord toli consllierii contactali gi drept urmare se continuS
cu aprobarea ordinei de zi cu celelalte puncte propuse,

1)Prolect de hotirare, aprobarea prdulul de pornire la licitalie pentru un volum brut de
563 mc., material lemnos pe picior, precum Si prelul de vanzare pentru un volum de
material lemnos, ca lemn de foc, volum de matrial lemnos, provenit din pidurea
proprietatea comunei Barsa.

2)Proiect de hotSrare, privind aprobarea documentauei de atribuire pentru procedura de
negociere fErE mpublicarea unui anun! de participare, in vederea deleg5rii activitelii de
colectare separat6 9i transpotul separat al degeurilor municipale, inclusiv fraclii colectare
separat, fErS a aduce atlngere fluxului d e degeuri de echipamente electrice 9i electronice,
baterii 9i acumulatori, din judetul Arad 9i operarea Complexului de tratare Ineu-lvlocrea,
proiect gestionat de ADI-SIGD Arad - LOT 1-ZONA 3;LOT 2-ZONA4.

3)Probleme curente.
Supus6 votului ordinea de zi propusE este aprobat5 cu unanimitate de voturi, adoptendu-

se in acest sens hotir6rea cu nr.24 din data de ast5zi.
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inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi,se prezintS de cStre secretarul

comunei, procesul-verbal incheiat la gedinla anterioare, respectiv la cea din data de 24

madie 2020, intrucat se constat6 ci nu se doregte a se face eventua^le complet5ri sau

modiflcdrl si drept consecin!5 se supune la vot procesul-verbal prezentat. In urma exprimErii

votului acesta este aprobat cu unanimitate de cStre cei unsprezece consilieri prezenll la

acea gedin!5, adopt6ndu-se in acest sens hotdrarea cu nr.25.

Se prezintS proiectul de hot5r6re inscris la primul punct al ordinei de zi, ce prlvegte

aprobarea prelului de pornire la licitalie pentru un volum brut de 563 mc., material lemnos
pe picior, precum gi prelul de vAnzare pentru un volum de material lemnos, ca lemn de foc,

volum de matrial lemnos, provenit din padurea proprietatea comunei Barsa.

La momentul contactdrii d-lui Brihan, dup5 ce acesta a luat act de conlinutul proiectului de

hot5rSre, intreabi care sunt speciile de arbori ce compun volumul de material lemnos de
563 m.c.

O alt5 intrebare este aceea, dacS prelul propus este suficient 9i daci domnul Vicar Viorel

care este reprezentantul comunei in Asocialia Codrii ZSrandului,are cunogtin!5 de acesta. I
se rispunde c5 da gi cA acel pr4 este prelul de referin!5 cu care chiar d-ul Vicar a venit s5-l
propunS. Nu mai sunt alte intrebiri 9i drept consecinlE se procedeazi la supunerea la vot
aproiectului prezentat. Proiect ce cuprinde 9i prelul al lemn de foc pt.un volum de material

lemnos de 704 m.c. net dinPartida 2068 5i anume prelul de 90,44 lei/m.c. inclusiv T,V,A, la

care se adauga costul exploatirii lemnului, in condiliile parcurgerii proceduril de achizilie
publicS. in urma exprim6rii votului acst proiect este adoptat cu unanimitate de voturi de

c5tre toli ccei unsprezece consilieri, adoptandu-se astfel ht516rea cu nr.26.
La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, ce prlve9te, aprobarea documentaliei de

atribuire pentru procedura de negoclere fir6 mpublicarea unui anun! de paticipare, in
vederea delegSril activitdtii de colectare separat5 9i transpodul separat al degeurilor
municipale. inclusiv fraclii colectare separat, f5r5 a aduce atingere fluxului d e degeuri de
echipamente electrice 9i electronice, baterii gi acumulatori, din judelul Arad 9l operarea
Complexului de tratare Ineu-lvlocrea, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad - LOT 1-ZONA

3;LOT 2-ZONA4. Se constat5 cE nu se fac inscrieri la cuvent 9i drept consecin!5 se supune
votulul acest proiec de hot5rare,

Supus votului 9i acest proiect este adoptat cu unanimitate de cetre toli consilierii,
adop6ndu-se astfel hot5rerea cu nr.27.
La punctul trei. la probleme dlverse se dE citire cererii domnulul Stanca Ioan Sorin din Barsa

nr.301, care sollcit5 cumpSrarea structurii umbrarului, amplasat pe suprafala de pdgune de

142 ha pe care o are inchiriatS.
Fa!5 de aceast5 cerere se opiniazS 9i in cele din urm;, la aceasta achieseazS toli cel

unsprezece consilieri, ca aceasti cerere se fie dezbituta detaliat, dupS incetarea stdrii de

urgen!5, impun6ndu-se clarificarea situaliei juridice a acelei construclii, precum gi celelalte
date necesare, pentru ca pe baza unor date reale gi llnind cont de prevederile legale si si
poate da o solulie pertinent5 acelel cereri.

Se constat5 cE nu se mai fac inscrieri la cuvant si astfel cb se declare inchise lucrSrlle

tedinlei de ast5zi.
Drept pentru care s-a-intocmlt prezenta.
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