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MINUTA
gedintei extraordinare a consilialui local al comunei Bersa din data de 04

iunie 2020

in data de 04 lunie 2020, a fost ginut5 gedinla extraordinarS a membrilor consiliului
local Barsa, gedinla flind linut5 la sediul acestuia ti a fost convocat5 prin Dispozilia
primarului comunei Bersa fi.28128 mai 2020.

S-a constat5 c5, Ia gedinla de ast5zi sunt prezenti toli cei unsprezece consilieri din
totalul de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma
contacttrii pe Watsapp sau dup6 caz, telefonic a acestora, ca mijloc electronic de
comunicare cu acegtia, aceasta atat datoritS existenlei Stirii de alertS, la nivel nalional,
dar 9i in urma apelului nominal efectuat de c5tre secretarul general al comunei, pe baza
registrului de prezen!5 existent la aceasta din urm5. La gedlnla de astezi este prezent

9i primarul comunei. Se constatE cE sunt indeplinite conditiile legale pentru a putea fi
linute tedinla de astSzi.

Secretarul comunei, informeaz5 despre necesitatea alegerii unui nou pregedinte de
gedin!5 9i astfel se vine cu propunerea/ din partea domnului Lung Andrei, ca pregedinte
de gedin!5 sd fie ales domnul Ban Petru. DupE consultarea celor unsprezece consilieri cu
privire la propunerea pregedintelui de gedin!5, se constat5 c5 propunerea este
acceptat5 in unanimitate de c:tre toli consilierii contactali 9i se adoptd astfel hotSrarea
cu nr.31.

inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi a Sedinlei de ast5zi, prlmarul
comunel informeazS, prin aceleagi mijloace, pe cei prezenli despre necesitatea
,ntroducerii a incS doui proiecte de hotSreri 9i anume:

a)Proiect de hotirare privind atestarea, completarea inventarului bunurilor ce
alcituiesc domeniul public al comunei Barsa;

b)Prolect de hot6r6re privind aprobarea instrument5ril dosarulul tehnic - Schemei de
ajutor de stat ,,Servicii de Sllvomedlum Servicii Climatice 9i Conservarea Pidurilor,
pentru suprafala de p5dure de 651.50 ha, aferent6 m5surii 15 ,,Servicii de silvomediu,
servicii climatice si conservarea pSdurilor, subm5sura 15.1 ,,P15!i pentru angajamente
de silvomediu,, P.N.D.R. 2014 - 2020, sesiunea 3/2020;

Se supune votului celor .unsprezece consilieri contactali, propunerea de mai sus gi se
constatS cE aceasta este accepta*i cu unanimitate de voturi de cetre acegtia.

Si astfel se procedeazd la supunerea la vot a celor patru puncte propuse pe ordinea
de zi si anume:

1)Proiect de hotirare, privind rectlflcarea bugetului local gi a bugetului
flnanlate integral sau paGlal din venituri proprii al comunei Barsa pe anul
estim5ri pentru 2021, 2022, 20231
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2)Proiect de hoterere privind atestarea, completarea inventarului bunurilor ce
alc5tuiesc domeniul public al comunei Barsa;

3)Proiect de hotSrare privind aprobarea instrument5rii dosarului tehnic - Schemei de
ajutor de stat,,Servicii de Silvomedium Servlcil Cllmatice 9i Conservarea P6durilor,
pentru suprafala de pidure de 651,50 ha, aferent5 masurii 15 ,,Servicii de silvomediu,
servicii climatice 9i conservarea p5durilor. submesura 15.1 .,P15!i pentru angajamente
de silvomediu,, P.N.D.R. 2014 - 2020, sesiunea 3/2020;

4)Probleme curente.
Supus5 votului ordinea de zi propuse este aprobatS cu unanimitate de voturi,

adoptandu-se in acest sens hot5rSrea cu nr.32 din data de ast5zi.
Inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezint5 de cdtre
secretarul comunei, procesul-verbal incheiat la tedinla anterioare, respectiv la cea din
data de 27 mai 2020, intrucat se constat5 ci nu se doregte a se face eventuale
complet6ri 

^sau 
modiflcSrl gi drept consecinlE se supune la vot procesul-verbal

prezentat. In urma exprim;rii votului acesta este aprobat cu unanimitate de c5tre cei
unsprezece consilieri prezenli la acea sedintS, adoptendu-se in acest sens hotArarea cu
nr.33.

Se prezintS proiectul de hot5rare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
rectiflcarea bugetului local 9i a bugetului activitElilor finanlate integral sau padial din
venituri proprii al comunei Bersa pe anul 2020 9l estimeri pentru 2021, 2022,2023.

DupS prezentarea, atat a proiectului de hot5rare ce privegte rectificarea bugetului
local, cet gi a celorlalte doul proiecte mai sus arState, precum si a motivelor ce au stat
la baza inilierii unor astfel de proiecte, in orivinta motivelor pentru lnilierea primului
proiect fiind :

- sumele retrase 9i apoi cele alocate dar 9i aprobarea munt5rii sumei de 163.500 lei
din trimestrul IV in trim.II, pentru aslsten!5 solalS, pentru plata asistenlilor
personali 9i a indemnizalillor,

- motivele pentru celelalte proiecte fiind depunea Ia A.P.I.A. a documentelor necesare
oblinerii subvenliei Ia mSsura 15, pentru pSdurea comunalS, ce necesit5 a fl trecutS
pentru aceasta en domeniul public al comunei, se contacteaz5 pentru inceput
domnul Stepan care este intrebat dace a luat act de cele.prezentate, acesta
aflrm6nd cd DA, in urma exprimdrii votulul, susnumltul votand in favoarea acestor
proiecte.

Dl.Brihan la momenul contactSrii, inheabe legat de primul proiect, daci cu suma de
7.000 lei se acoperS lucrarea de la capelS B6rsa I se r5spunde cA NU. FatS atat de acest
prim proiect cat si faH de cele dou5 prezentate vorbltorul nu mai are alte intrebSri sau
obiectii si drept urmare i9i exprim5 votul favorabil.

Sunt apoi contactati domnii, Bucea, Dinga, Ldscut, Ghiura gi Vonvea, toli acegtia flind
de acord cu proiectele prezentate, votul acestora fiind de asemena favorabil.

Domnul Vicar Viorel, prezent fizic la sedin!5 isi exprim5 gi acesta votul ,pentrut t
adoptarea proiectelor de hot5reri. De asemenea ti domnul Ban Petru voteazS in
favoarea proiectelor a9a cum acestea au fost propuse.

Proiectele de hotdrere sunt insolite atat de c5tre referatul de aprobare al primarului
cet si de c5tre raportul de specialitate al compartimentului buget - finanle,
contabilitate, precum ti de avlzul favorabll al comisiilor pe domenii de specialitate, este
adoptat cu unanimitate de voturi de c5tre toli cei unsprezece consilieri in funclie
participanti la sedinla de ast5zi.
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Pe cale de consecinli se adoptS hot6rarile cu nr.34/ privitor la rectificarea bugetului
local pe anul 2020, nr.35. cu atestarea, completarea inventarului bunurilor ce alc5tuiesc
domeniul public al comunei Barsa gi cu nr.36, hoHrarea privind aprobarea
instrumentSrii dosarului tehnic - Schemei de ajutor de stat,,Servicii de Silvomedium
Servicii Climatice 9i Conservarea P5durilor, pentru suprafala de p5dure de 651,50 ha,
aferent5 m6surii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice gi conservarea pSdurilor,
submisura 15.1 ,,P15!l pentru angajamente de silvomediu,, P.N.D.R- 2014 - 2020,
sesiunea 3/2020.

Se constaH ci nu se mai fac inscrieri la cuvant gi astfel cE se declar5 inchise lucr5rile
gedinlel de astizi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PRE9EDINTE DE SEDINTA

Ban Petra
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