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MIIVUTA

tedinlei extraotdinare a consiliului lo@l al comunei BAte din data de 24 iulie 2O2O

in data de 24 iulie 2020, a fost linuti sedinla extraordinarS a membrilor consiliului
local Bersa, gedinta flind tinut5 la sediul acestuia 9i a fost convocat5 prin Dispozitia
primarului comunei B6rsa nr.37 I 20.07.2020.

Se constat5 ci, la gedinla de ast5zi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din
totalul de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma
contactSrii pe Watsapp sau dup5 caz, telefonic a acestora, ca mljloc electronic de
comunicare cu acegtia, aceasta atat datoritE prelungirii Starii de alertS, Ia nlvel
nalional, dar 9i in urma apelului nominal efectuat de c5tre secretarul general al
comunei, pe baza registrului de prezenl; existent la aceasta din urma. La gedinla de
ast5zi este prezent si primarul comunei, de asemenea mai este prezent flzic gi
pregedintele de gedin!5 domnul Ban Petru. Se constat5 c5 sunt indeplinite condiliile
lega^le pentru a putea fi tinutS sedinta de astSzl.

Inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi a gedintei de astSzi, primarul
comunei informeaze, prin aceleati muloace, pe cei prezenli despre necesitatea
introducerii a inc5 unui proiect de hot5rari gi anume:

a)Proiect de hot5rere privind modiflcarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare prin Actul Adilional nr.15;

Se supune votului celor unsprezece consilieri contactali, propunerea de mai sus gi se
constau c5 aceasta este acceptat5 cu unanlmltate de voturi de c5tre acestia.

Si astfel se procedeaz5 la supunerea la vot a celor trei puncte propuse pe ordinea de
zi gi anume:

l)Proiect de hot5rere, privind aprobarea, prelului de pornire la licitalie pentru un lot
de materlal lemnos, fasonat, provenit, din p6durea proprietatea comunei Barsa;

2)Proiect de hotSrare privind modiflcarea Contractului de Delegare a Gesfiunii
Serviciului de alimentare cu ap6 9i de canalizare prin Actul Adilional nr.15;

3)Probleme curente.
Supusa votului ordinea de zi propusS este aprobatE cu unanimitate de voturi,

adoptandu-se in acest sens hot5rerea cu nr.44 din data de ast5zi.
Inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezint6 de c5tre
secretarul comunei, procesul-verbal incheiat la sedinla anterioarS, respectiv la cea din
data de 07 iulie 2020, intrucet se constat5 c5 nu se doregte a se face eventuale
complet5ri ^sau modific5ri gi drept consecln!5 se supune la vot procesul-verbal
prezentat. In urma exprimSrii votului acesta este aprobat cu unanimitate de c5ire cei



.?o

unsprezece consilieri prezenli la acea gedinl6, adoptendu-se in acest sens hot5rerea cu
nr.45.

Se prezint5 proiectul de hot5rere inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte

aprobarea, prqului de pornire la licitalie pentru un lot de material lemnos, fasonat,
provenit, din pedurea proprietatea comunei Barsa.

DupS prezentarea, atat a proiectului de hot5r6re inscris pe primul punct al ordinei de zl

cat si a celui de al doilea proiect de hot6rere ce privegte modificarea Contractului de
Delegare a Gestiunii Serviciului de allmentare cu ap5 9i de canalizare prin Actul Adilional
nr.ls.lvlotlvele de introducere a celui de al doilea punct pe ordlnea de zi fiind
documenlete transmise in data de 23 iulie 2020, prln care se solicit5 dezbaterea in
plenul consiliului local a proiectului transmis de c6tre cei de la Ap5 - Canal.

Pentru inceput este contactat, domnul Ghiura cbruia ii sunt prezentate ambele
proiecte de hot5r6re, dupS care ii este solicitatS exprimarea votului, fa!5 de cele
prezentate. Astfel c5 susnumitul igi exprim5 votul favorabll, pentru cele douS proiecte

de hotdrare, verbal.
Sunt contactali dl.Stepan Grigore, c5ruia ise prezintS cele doui proiecte de hoHrere,

dupS care ise soliciti votul, acesta votand favorabil cele douS proiecte de hotSrare.
Sunt contactali telefonic 9i ceilalli consilieri gi anume, Brihan Petru, Bucea Constantin,
Dinga loan, Lung Andrei,Toma Luminila , Vonvea Alin, 9i Vicar Viorel. Se constatS de
asemenea prezenla flzlc5 9i a domnului Lescu! Simion - Teodor. Atat celor contactali
cat 9i celui prezent fizic, Ie suntprezentate cele dou5 proiecte de hot5r6re, dup5 care
sunt invitali a-9i exprlma votul .In urma exprimErii votului, telefonic, sau personal,

acegtia flind de acord cu cele doud proiecte de hotHrare.
se constat5 c5 nu se mai fac inscrieri la cuvent si astfel cA se declarS inchlse lucr5rile

gedinlei de astazi.
Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
PRE9EDINTE DE 9EDINTA

Ban Petru
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