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MINUTA
tedinlei extraordinare a consiliului loal din data de 27 mai 2020

tn data de 27 mai 2020, a fost linut5 gedinla extraordinarS a membrilor consiliului
local Barsa, gedinla fiind linutE la sediul acestuia 9i a fost convocatS prin Dispozilia
primarului comunei Bersa fi.25122 mai 2020.

Se constat5 c5, la gedlnla de astSzl sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din
totalul de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma
contact5rii pe Watsapp sau dupS caz, telefonic a acestora, ca mijloc electronic de
comunicare cu acegtia, aceasta at6t datorit5 existenlei Starii de alertS, la nivel nalional,
dar gi in urma apelului nominal efectuat de c5tre secretarul general al comunei, pe baza
registrului de prezen!5 existent la aceasta din urmH. La gedinla de astSzi este prezent

9i primarul comunei. Se constat5 cA sunt indeplinite condiliile legale pentru a putea fi
tinuti sedinla de ast5zi.

Se trece la aprobarea ordinei de zi a gedinlei de ast5zi, primarul comunei
informeaze, prin aceleati mijloace, pe cei prezenli despre acest fapt gi astfel se
procedeazd Ia supunerea la vot a celor douS puncte propuse pe ordinea de zi gi anume:

l)Proiect de hot5rare, privind aprobarea prelului de pornire la licitalie pentru un
volum brut de 1.047 mc., material lemnos pe picior, provenit din pAdurea proprietatea
comunei Barsa.

2)Probleme curente.
Supus5 votului ordinea de zi propusl este aprobatA cu unanimitate de voturi,

adoptandu-se in acest sens hotirerea cu nr.28 din data de ast5zi.
inainte de se trece Ia primul punct incris pe ordinea de zi, se prezintS de cStre
secretarul comunei, procesuFverbal incheiat la gedinla anterioarH, respectiv la cea din
data de 24 aprilie 2020, intrucat se constatS cE nu se doregte a se face eventuale
completiri sau modificdri 9i drept consecinla se supune la vot procesul-verbal
prezentat. in urma exprimSril votului acesta este aprobat cu unanlmitate de cetre cei
unsprezece consilieri prezenli la acea gedin!5, adoptandu-se in acest sens hot5r6rea cu
nr.29.

Se prezint5 proiectul de hotSrere inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
aprobarea pretului de pornire la licitalie pentru un volum brut de 1.047 mc., material
lemnos pe picior, volum de matrial lemnos, provenit din p5durea proprietatea comunei
86rsa.

La gedintd mai este prezent, flzic, pregedintele de sedinte in persoana domnului Lung
Andrei, care impreun; cu ceilalli, respectiv primar gi secretar, contacteazS pentru
inceput pe domnul Bucea C-tin, care dupi ce ii este prezentat proiectul de hotSrere cet
si A.P.V. pentru partida 2085 TIU lui Ioachim, ise cere opinia. Acesta igi exprim5 votul
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in favoarea proiedulul prezentat ti cu aceast5 ocazie pentru a nu mai interveni, mai
6ziu, intervine a fi consemnat la punctul, probleme curente, solicitarea sa de a se
rezolva problema iluminatului public in satul Voivodeni, pentru un numSr de circa opt
corpuri de iluminat.

La momentul contact5rii d-lui Brihan, dupi ce acesta a luat act de conlinutul
proiectului de hot5rere, intreab6 care este prelul/mc. in A.P.V. - ise r5spunde cA 51
lei/mc. La momentul exprimSril votului acesta voteazb in favoarea proiectulul de
hotirSre.

Este contactat apoi dl.Ghiura Pavel, care dupd prezentarea proiectului de hot5r6re, i9i
exprime votul favorabil privitor la proiectul prezentat.

De asemenea domnii,Dinga Ioan, Ban Petru, LSscu! Simion 9i Vonvea Alin, dup6 ce au
luat cunogtin!5 atat de conlinutul proiectului de hot5rare cAt gl de A,P.V. , iti exprim8
votul in favoarea proiectului de hot5rare.

Dupd contactarea 9i a domnilor Vicar Viorel 9l Stepan Grigore gi prezentarea
prolectului de hotErare si a celorlalte documente, cei doi voteazh in favoarea proiectulul
de hot5rere a9a cum a fost iniliat.

v Pe cale de consecinlE proiectul de hotdrere dezbEtut proiect ce este insolit atet de
cdtre referatul de aprobare al primarulul cat gi de citre raportul de specialitate al
compartimentului buget - flnan!e, contabilitate, precum 9l de avizul favorabil al
comisiilor pe domenii de specialitate, este adoptat cu unanimitate de voturi de c5tre toli
cei unsprezece consilieriin funclie participanli la gedinla de astSzi.

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, se prezint5 de c5tre secretarul comunei,
cererea depusS de c5tre doamna Bucatog Lucrelia, care solicit6 scutirea de la plata
taxei de ecologizare pentru pozilia cu numSrul admlnsltrativ 65/a, din Hodig, intrucAt,
arate petenta la acea pozilie nu mai este construclie, cas5 de locuit.

Fa!5 de aceastd cerere se cere opinia 9i domnului Stepan, care locuiegte in satul
Hodlg 9i care conflrm5 cele ar5tate de petentS. Tot legat de aceast5 cerere domnii
Brihan. Dinga 9i ceilalli consilieri ce compun consiliul local, sunt de acord cu scutirea
petentei de la plata taxe de ecologizare pentru pozilia nr.65/a Hodis, ins5 sub condilia
radierii construqiilor de la acea pozilie din C.F.

Se con*aH c5 nu se mai fac inscrieri la cuvant si astfel c5 se declari inchise lucrSrile
sedintel de astEzi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PRESEDINTE DE SEDINTi

Lungjlllrei - cosnlln
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