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M IN U T A
gedinlei ordinare a consiliului local Bdrsa din data de O2 decembrie 2O2O

tn data de 02 decembrie2020, a fost linut5 gedinla ordinarS a membrilor consiliului
loca! Bdrsa, gedinla fiind linutd la sediul acestuia 9i a fost convocatd prin Dispozilia
primarului comunei Bdrsa nr.B5/ 25.LI.202A.

Se constati c5, la gedinla de ast5zi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din
totalu! de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma
contact5rii pe Watsapp sau dup5 ca4 telefonic a acestora, ca rnijloc electronic de
comunicare cu acegtia, aceasta at6t datorit5 prelungirii Stdrii de aleft5, la nivel
nalional , dar 9i in urma apelului nominal efectuat de c5tre d-na L5scu! Elena, consilier
superior in aparatul de specialitate a! primarului comunei B6rsa , cd inlocuitor a

secretarului general al comunei, acesta fiind in concediu legal, pe baza registrului de
prezen!5 existent la aceasta din urm5. La gedinla de ast5zi este prezent 9i primarul
comunei, de asemenea mai sunt prezenli fizic domnii,Manea Ioan, Stepan Ggrigore,
Vicar Viorel 9i doamna Toma Luminila, d-na viceprimar. Se constat5 cE sunt indeplinite
conditiile legale pentru a putea fi tinut5 gedinla de ast5zi.
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Inainte de a se proceda la supunerea la vot a celor dou5 puncte propuse pe ordinea
de zi 9i transmise prin invitalie citre toli consilierii, se soliciti de c5tre primarul comunei

9i d-na viceprimar, introducerea pe ordinea de zi 9i a altor proiecte de hot5rdri, dupd
cum urmeaz5:

l)Proiect de hot5rdre, privind aprobarea organizirii, la^nivelul consiliului local al
comunei B5rsa, a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;

2)Proiect de hotir6re, privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei
Bdrsa, in Adunarea GeneralS a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv 9i a
Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport Public Arad;

3)Proiect de hotir6re, privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei B6rsa in Adunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de
Transport public Arad in vederea aprob5rii modificdrii Contractului de delegare a
gestiunii Seruiciului de transport public loca! nr.750103.I2.20L9 Act adilional la

Contractul nr.704102.L2.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale
nr .L f 20 .L2.2019, nr .2 I 2t .01,2020, n r. 3/06. 03. 20 20 9i nr .4 | L0 .09 .2020,

4)Proiect de hot5rdre, privind aprobarea, prelului de pornire la licitalie, pentru un
volum de 442 ffi.c,, material lemnos, p€ picior, prelul de v6nzare pentru un volum de
material lemnos, ca lemn de foc, precum 9i un lot de material lemnos fasonat,
provenit, din p5durea proprietatea comunei B6rsa;
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S)Proiect de hotdrdre,privind stabilirea procentului din valoarea masei lemnoase
autorizate spre exploatare, in vederea infiin!5rii fondului de conseruare gi regenerare,
pentru suprafala de p5dure delinut5 de comuna B6rsa;

6)Prezentarea proiectului de hotir6re, ce privegte acordarea avizului conform, al
consiliului local al comunei B6rsa, privitor la releaua gcolari a unitSlilor de inv6!5m6nt
preuniversitare de statgi particular, de la nivelu! comunei B6rsa, propus5 a funcliona in
anul gcolar 2020 - 202L;

7)Proiect de hot5r6re, privind, aprobarea implementirii proiectul^ui,, MODERNIZAREA
SI EFICIENTIZAREA RE,TELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BARSA,, , JudCluI
Arad;

Se intreabS, respectiv, se contacteazd toli membrii consiliului local 9i se intreab5,
dacE sunt de acord cu introducerea, in proiectul ordinei de zi, a tuturor celor gapte
puncte. Se constat5 cE toli sunt de acord cu acest lucru. Astfel c5, se procedeazdla
supunerea la vot a ordinei de zi cu toate cele nou5 puncte propuse, respectiv:

l)Proiect de hot5r6re, privind aprobarea organizirii, la nivelul consiliului local al
comunei B6rsa, a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;

2)Proiect de hot5r6re, privind aprobarea tarifelor distincte pentru fracliile de degeuri
biodegradabile 9i reciclabile la intrarea in Staliile de transfer din B6rzava, Chigineu-Crig

9i Sebi9, aprobarea incheierii Actului adilional nr.B la Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activitSlilor componente de operare a staliilor care fac parte din
sistemul integrat de management al degeurilor de la nivelul judelului Arad, operarea
Staliilor de transfer din Bdrzava, Chigineu-Crig 9i Sebig, inclusiv activit5lile de transport
al degeurilor reziduale Ia depozitul conform existent din judelul Arad,
nr. 1869 1LL.12.20L7 9i mandatarea reprezentant;

3)Proiect de hot5rdre, privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei
B6rsa, in Adunarea General5 a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv 9i a
Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport Public Arad;

4)Proiect de hotirdre, privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei B6rsa ?n Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de
Transport public Arad in vederea aprob5rii modificirii Contractului de delegare a
gestiunii Seruiciului de transport public local nr.750103.L2.2019 Act adilional la
Contractul nr.7A4102.L2.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale
nr .t I 20 .12.20 L9, nr .2 f 21 . 0 1 .2020, n r. 3/06. 03 .2020 9i nr .4 I t0 .09 .2020,

S)Proiect de hot5rdre, privind aprobarea, prelului de pornire Ia licitalie, pentru un
volum de 442 ffi.c,, material lemnos, p€ picior, prelul de vdnzare pentru un volum de
material lemnos, ca lemn de foc, precum 9i un lot de material lemnos fasonat,
provenit, din pddurea proprietatea comunei Bdrsa;

6)Proiect de hot5r6re,privind stabilirea procentului din valoarea masei lemnoase
autorizate spre exploatare, in vederea infiin!5rii fondului de conseruare 9i regenerare,
pentru suprafala de pidure delinuti de comuna Bdrsa;

7)Prezentarea proiectului de hot5r6re, ce privegte acordarea avizului conform, al
consiliului local al comunei Bdrsa, privitor la releaua gcolar5 a unitSlilor de invS!5m6nt
preuniversitare de stat 9i particular, de la nivelul comunei B6rsa, propus5 a funcliona in
anul gcolar 2020 - 202I;

8)Proiect de hot5rdre, privind, aprobarea implement5rii proiectului,, MODERNIZAREA

9I EFICIENTIZAREA REfELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BARSA,, ,judelul
Arad;

9)Probleme curente.
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Supus6 votului ordinea de zi propusS este aprobatS cu unanimitate de voturi,
adoptdndu-se in acest sens hot5r6rea cu nr.3 din data de astizi.

Se prezint5, la primu! punct al ordinei de zi, necesitatea aprobar5rii organizdrii, la

nivelul consiliului local al comunei B6rsa, a comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate, motiv pentru care se stabilegte ca la nivelul consiliului local gi in
acest mandat sE functioneye un numSr de trei comisii, prima comisie cu un numdr de
cinci membrii iar celelalte douS cu c6te trei membrii fiecare.
Astfel cE pornind de la prevederile aft.125 din Codul Administrativ, c6t gi de la

configuratia politicd a mandatelor validate de consilier local, pentru prima comisie se
propun urm5torii consilieri: Vicar Viorel, Ghiura Pavel, Bucea Constantin, Matc6u Zaharie

9i Oancea Marius Claudiu, aceastd primd comisieav6nd ca domeniu de specialitate:
Programe de dezvoltare economico-socialq activitdli economicq bugt-frnanfe,

gospoddrie comunald, administrarea domeniului public gi privat al comunei, agriculturd,
prote$ia mediului gi turism, amenajarea teritoriului gi urbanism, seruicii gi comer!.

In urma supunerii la vot comisia este aprobati , iar ca pregedinte este ales, din rdndul

9i de c5tre cei cinci membrii, pregedinte dl.Vicar Viorel iar ca secretar dl,Bucea C-tin
Virgil.

Pentru comisia nr.2, sunt propugi domnii: Faur Mariana, Manea Ioan 9i Stepan Grigore.
Supuse votului aceste propuneri sunt acceptate. Domeniile de activitate cuprinse de
aceast5 comisie fiind:

invdfdmdnt, sdndtate gi familie, culturd, culte, muncd gi protec[ie sociald, protegia
copilului, activitdfi sportive gi de agrement.

Pregedinte al acestei comisii este ales dl.Manea Ioan iar ca secretar doamna Faur
Mariana.
Cea de-a treia comisie, cuprinde propunerile pentru urm5torii membrii: Dinga

Ioan,Tambor Cristian -Zaharie 9i Toma Luminifa. Supuse votului propunerile sunt
acceptate, astfel c5 aceast5 comisie cuprinde urm5toarele domenii de activitate:

Administralie publicd locald, juridicd gi de disciplind, apdrarea ordinii gi linigtii publice,
dreptu ri le cetdlen i lor.

Ca pregedinte al acestei comisii este aleasi doamna Toma Elena-Luminila, iar ca
secretar domnul Tambor Cristian-Zaharie
Este adoptat5 astfel hot5rdrea cu nr.4 din data de ast5zi.

Se prezint5 apoi proiectul de hot5rdre inscris la punctul 2 al ordinei de zi, ce privegte
aprobarea tarifelor distincte pentru fracliile de degeuri biodegradabile 9i reciclabile la
intrarea in Staliile de transfer din Bdrzava, Chigineu-Cri9 9i Sebig, aprobarea incheierii
Actului adilional nr.B la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activit5lilor
componente de operare a staliilor care fac parte din sistemul integrat de management
al degeurilor de la nivelul judelului Arad, operarea Staliilor de transfer din Bdrzava,
Chigineu-Crig 9i Sebig, inclusiv activitSlile de transport al degeurilor reziduale !a depozitul
conform existent din judelul Arad, 0r.1869/1t.L2.20L7 gi mandatarea reprezentant.

DupE ce au fost contactali, domnii Ghiura, Bucea C-tin, Matc5u Zaharie, Oancea M.,
Dinga Ioan, Tambor Cristian, Faur Mariana tar fizic cei prezenli, respectiv domnii, Manea
Ioan, Stepan Stepan Grigore, Vicar Viorel 9i doamna Toma Luminila, cdrora le - au fost
prezentate gi celelalte proiecte inscrise pe ordinea de zi, respectiv proriecte de la
punstele 3, 4,5, 6,7 si 8, cu menliunea cE proiectul de hotir6re de la punstul 7 nu
necesit5 a fi adoptat ci doar prezentat 9i apoi inaintat Inspectoratului $colar Judelean
Arad, urm6nd ca dup5 primirea avizului de la aceasti institulie sE fie din nou prezentat
proiectul de hotirdre in vederea aprobdrii relelei gcolare la nivelul comunei B6rsa
pentru anu! gcolar 2020 - 202L.
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in privinla proiectului de hot5r6re, ce privegte aprobarea, prelutui de pornire !a
licitalie, pentru un volum de 442 ffi.c, material lemnos, pe picior, prelul de v6nzare
pentru un volum de material lemnos, ca lemn de foc, precum 9i un lot de material
lemnos fasonat, provenit, din p5durea proprietatea comunei B6rsa, au fost acceptate
unanim de c5tre to[i cei unsprezece consilieri, urmitoarele preluri.
-40 lei/m.c. ca pre! de pornire la licitalie, material lemnos pe picior din Paftida 22L0
Prunigor pentru un volum brut de 111 m.c.;
-35 lei/m.c. ca pre! de pornire Ia licitalie, material lemnos pe picior, din paftida 2L44
Pr.Popii, pentru un volum brut de 331 m.c., la ambele paftizi T.V.A.-ul cu taxare
inversd;
-90,44lei/m.c., lemn de foc , L9 m.c. volum net, din patida 2095, Valea Prunigor, iclusiv
T.V.A., acelagi pre! 9i pentru 90 ffi.c., vol,net, lemn foc din paftida 2094,
-350 lei/m.c. vol.brut L9,79 m.c. ,vol,net 17,02 ffi.c., pentru 1 Lot gorun lemn fasonat,
iar pentru 2,77 m.c. coaj5 prelul este de 2leilm.c.;
se constat5 cE este acceptatS., propunerea ca prelul pentru cei 169 m.c. volum brut,

lemn de foc s5 fie acelagi de 90,44 lei inclusiv T.V.A. la care se adaug5 costul exploat5rii
lemnului.
Pe cale de consecintd se adopti urmdtoarele hot5rdri:
cu nr.6f 02.L2.2020, c€ privegte acordarea unui mandat reprezentantutui comunei

B6rsa, in Adunarea GeneralS a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv 9i a
Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport Public Arad;
cu nr.7102.t2.2020, acordarea unui mandat special reprezentantului comunei B6rsa in

Adunarea General6 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport public Arad
in vederea aprob5rii modific5rii Contractului de delegare a gestiunii Seruiciului de
transpott public local nr.750103.L2.20L9 Act adilional la Contractul
nr.704102.L2.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale nr.L120.L2.20L9,
nr .2l 21 . 0 1 .2020, n r. 3/06 .03 .2020 gi nr .4l 1 0. 09. 2 020 ;
nr.8f02.t2.2020, privegte aprobarea, prelului de pornire la licitalie, pentru un volum

de 442 ffi.c,, material lemnos, pe picior, prelul de v6nzare pentru un volum de material
lemnos, ca lemn de foc, precum 9i un lot de material lemnos fasonat, provenit, din
pSdurea proprietatea comunei B6rsa;
nr.9/0. L2.2020, privegte aprobarea implement5rii proiectului,, MODERNIZAREA 9I

EFICIENTIZAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BARSA,, , judetul Arad;
La ultimul punct, se dE citire referatului intocmit de cdtre domnul AIda Simion Onu!

reprezentatul S.V.S.U.Bdrsa, care solicit6 aprobarea unei sume de 35.000 lei, pentru
dotarea S.V.S.U. B6rsa, in vederea autoriz5rii acestui seruiciu. Prezentat 9i acesta celor
prezenli at6t fizic c6t 9l prin conectarea cu ei, este aprobat in unanimitate de cei
prezenli.

Se constat5 cE nu se fac inscrieri la cuvdnt 9i drept urmare se declar5 inchise lucr5rile
gedinlei de ast5zi.

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

Ghiura Pavel n
SECRETA


