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JUDETUL ARAD
COMUNA BARSA CONSIUUL LOCAL

RO Mi NIA/jud.A rad/co m una Be rsa n n 2 Oqcp, 3 t 7O2 ,Tet/ Fax 0257-
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MINUTA
,edinfei ordinarc a consiliului local al comunei Bersa din data de Oz iulie

2020

in data de 07 iulie 2020, a fost linut6 gedinta ordinar5 a membrilor consiliului local
Barsa, gedinta flind linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocatE prin Dispozilia primarului
comunei Barsa nr.36/30 iunie 2020.

S-a constate ce, la gedint5 au fost prezenli toli cei unsprezece consillerl din totalul
de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma apelului
nominal efectuat de c5tre secretarul general al comunei, pe baza registrului de prezen6
existent la aceasta din urma. La gedinla de ast5zi este prezent gi primarul comunei. Se
constatS c5 sunt indeplinite conditiile legale pentru a putea fi linute gedinta de astdzi.

Inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi a gedlnlei de ast5zi, primarul
comunei informeazS, pe cei prezenli despre necesitatea introducerii a incS trel proiecte
de hot5r6ri 9i anume:
a) proiect de hot5r6re, privind aprobarea prqului de v6nzare, pentru un volum de
material, provenit din p5durea proprietatea comunei Bersa, atat ca lemn de foc cet gi ca
lemn de lucru;
b)prolect de hot5rare, privind aprobarea prqului de pornire la licitalie pnetru un volum
brut de 908 m.c., material lemnos, pe picior, provenit din pldurea proprietatea comunei
86rsa;
c)proiect de hotSrare, privind indreptarea erorii materiale, ct se regSsegte in Anexa II
la Hot5r6rea consillului local nr.61/18.11.2019, ce prive9te transformarea unui post de
execulie, de natur5 contractualS , de consilier grad IA, in post, in reglm de funclie
publicS de execulie, de consilier achizitii oublice.la nivelul compartimentului ,.,,

Urbanism, amenajarea teritoriului ti gospoddrie comunaldo , din dructura de
functii publice de la nivelul comunei Bersa;

Se supune votului celor unsprezece consilieri, propunerea de mai sus 9i se constata
cA aceasta este acceptatS cu unanimitate de voturi de cStre acegtia.

9i astfel se procedeaz5 la supunerea la vot a celor gase puncte propuse pe ordinea
de zi 9i anume:
a) proiect de hot5rare, privind aprobarea modific5rii tarifului maxim de operare a Statiei
de transfer din Sebi9, inclusiv activitatile de transport al deseurllor reziduale la depozitul
conform, existent din judelul Arad;
b)proiect de hotirare, privind aprobarea achizilion6rii de servicii de consultan!5 juridici,
asistenle 9i de reprezentare, a intereselor comunel Barsa;
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c) proiect de hot5rere, privind aprobarea prelului de vanzare, pentru un volum de
material, provenit din p5durea proprietatea comunel Barsa, atat ca lemn de foc cat ti ca
lemn de luffu;
d)proiect de hot5rere, privind aprobarea prelului de pornire la licitalie pnetru un volul
brut de 908 m.c./ material lemnos, pe picior, provenit din pSdurea proprietatea comunei
86rsa;
e)proiect de hotSrere, privind indreptarea erorii materiale, ce se regeseste in Anexa 1I
la Hoterarea consiliului local nr.61/18.11.2019, ce priveste transformarea unui post de
execulie, de natur; contractualS, de consilier gmd IA, in post, in regim de funqie
publlcS de execulie, de consilier achizitii publice.la nivelul compadimentului /,,
Urbanism, amenajarea teritoriului ,i gospoddrie comanaldo , din structun de
funcrii publice de la nivelul comunei Bersa;
f)Probleme curente.
Supus5 votului ordinea de zi propusS este aprobaH cu unanimitate de voturi,

adoptendu-se in acest sens hot5rarea cu nr.37 din data de ast5zi.
Inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezint5 de c;tre
secretarul comunei, procesuFverbal incheiat la gedinla anterioare, respectiv la cea din
data de 04 iunie 2020, intrucet se constat6 cE nu se doregte a se face eventuale
complet5ri ^sau modificSrl gi drept consecin!5 se supune la vot procesul-verbal
prezentat. In urma exprim5rii votului acesta este aprobat cu unanimitate de cdtre cei
unsprezece consilieri prezenu la acea gedinla, adoptdndu-se in acest sens hotdr6rea cu
nr.38.

Se prezintS proiectul de hot5rare inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte
aprobarea modiflc5rii tarifului maxim de operare a Staliei de transfer din Sebig, inclusiv
actlvitSlile de transport al degeurilor reziduale la depozitul conform exlstent din judetul
Arad, tariful fiind de 304,83 lei/m.c. la care se adaug5 T.V.A.
Dupe prezentarea, atet a proiectului de hotSrere, precum 9i a motivelor ce au stat la

baza inilierii unor astfel de proiecte, inclusiv a fundament5rii tarifului propus prin
proiectul de hot5rare. Tariful propus cuprinde toate costurile, de la intrarea in stalie,
penS la eliberarea, cAt 9i contribulia Ia economia circularS, cei 80 lei/ton5.

Se constat5 c5 nu se fac inscrieri la cuvant gi astfel se procedeaz; la supunerea la vot
a proiectului prezentat, care in urma exprimdrli votului, este aprobat cu unanimitate de
voturi de c5tre toli cei unsprezece consilieri prezenti.

Se trece apoi la cel de-al doilea punct al ordinei de zi, unde este prezentat de cStre
iniliatorul siu, atat prolectul de hot5rere cat gi motivele ce au stat la baza initierii lui.
Tot aicl secretarulcomunei prezinte stadiul procesual al celor doud cauze, respectiv
primul Dosar ce se aflE pe rolul ludecStoriei Sector 1 Bucuregti, in prezent este
suspendat iar cel de-al doilea Dosar se aflE pe rolul Tribunalului Arad Seclia I a Civil,
fiind in Apel, unde s-a dispus efectuarea unei expertize topograftce judiciare in cauz5,
urmand a se continua prorcesul.

Nu se mai fac inscrieri la cuvant si ca urmare se procedeaz5 la supunerea la vot a
proiectului prezentat. in urma exprimSrii votului, p;oiectul flind.probat., unanimitate
de c5tre toli cei unsprezece consilieri prezenti,

La punctul trei al ordinei de zi, se prezintii proiectul de hot6rare, ce privegte
aprobarea pretului de vanzare, pentru un volum de material, provenit din p5durea
proprietatea comunei Barsa, atet ca lemn de foc cet gi ca lemn de lucru. Din cuprinsul
proiectului reiese c5 prelul propus este de 90,44 lei/m.c. pentru lemnul de foc., inclusiv
T.V.A. iar pentru 20 m,c. lemn specia Duglas, prelul propus este de 125 lei/m.c. la care
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se adaugS T.V.A, aceste preluri fiind propuse in partida 2082 F5nel, la care se adaugS
costul exploat5rii/ iar in partida 2121 Cretu prelul lemnului de foc tot de 90,44 lei
inclusiv T.V.A lar pentru lemnul de lucru specia Duglas, 91 m.c. se propune 125 lei/m.c,
la care se adaug5 T.V.A.

Cel de-al patrulea proiect de hoterare privegte. aprobarea prelului de pornire la
licitatie pnetru un volul brut de 908 m.c., material lemnos, pe picior, provenit din
pSdurea proprietatea comunei Barsa, preul propus fiind de 70 lei/m.c. / pentru 908
m.c. Supuse votului cele doue proiecte de hoterare sunt adoptate cu unanimitate de
voturi de toli cel unsprezece consilieri, adoptandu-se astfel hot5rarea cu N.41ri fi.42.

Ultimul proiect de ho6rere dezb5tut prlvegte indreptarea erorii materiale, ce se
regise$te in Anexa II la Hot5rerea consiliului local nr.61/18.11.2019, ce privegte
transformarea unui post de execulie, de naturS contractuaE, de consilier omd IA,in
post, in regim de funeie public; de execulie, de consilier achizitii pubfice,la nivelul
compartimentului,, Urbanism, amenajarea teritorialui gi gospoddrie
comunald,l , din strudura de funqii publice de la nivelul comunei Barsa, Nu se fac
inscrleri la cuvant 9i drept urmare se supune la vot proiectul prezentat. In urma
exprim5rii votului, proiectul este adoptat cu unanimitate de cStre toli cei unsprezece
conslieri, adoptAndu-se astfel hoterarea cu nr.43.

Se trece apoi la ultimul punct, probleme curente/ unde se inscrie pentru inceput
domnul Bucea, care vine cu propunerea de a se demola fosta stalie de autobuz di satul
Voivodeni. I se r5spunde pe loc ded c6tre primarul comunei cE - deocamdat6 nu.
Tot aici vorbitorul mai ridicS problema necesitSlii mont5rii a incS 7-8 lSmpi in satul
Voivodeni, la ailuminatul public.

Se inscrie apoi dl.Vicar, care propune a se face la gcoala Barsa, o parcare, sI se
sparg6 gardul, se fle refScut 9anlul , pentru o parcare la gcoalS pt,ci stau multe magini
pe drum, eventual s5 fle folosili pentru aceasta banii de la festival, pentru cE nu se face
anul acesta festival?. ins6 trebuie f6cut sanlul 9i o parcare.

Dl.Ghiura intreabS ce se va face cu ciobanul de la fabrica Bersa? R5spunde primarul
c5,, nu avem noi competen!5 sA il scoatem pe cioban. nu este pe teritoriul nostru,,

Dl.Ghiura spune c5 va aduce poze cA este pe terenul nostru, a comunei. Tot aic!
dl.Ghiura mai informeaz5 despre faptul cE numitul Anghel Flofea din Aldegti a betonat
cocini la porci in saivanul f5cut pe pSgunea saului Aldegti, intreab5 ce-i de f5cut, pentru
cE intrS si pe culturlle proprietarllor de lucern5 9i trifoi?

In privinla construciiei, r5spunde secretarul comunei, ce trebuie desflinlate acele
construclii dacE sunt ilegal construite 9i evacuat.

Se constat5 cA nu se mai fac inscrieri Ia cuvant si astfel cE se declare inchise lucr5rile
sedintei de ast5zi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta minutS.


