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MINUTA
gedinlei extraordinare a consiliului local din data de 78 decembrie 2O2O

in data de 18 decembrie 2020, a fost tinut5 gedinla extraordinar5 a membrilor
consiliului local Bdrsa, gedinla fiind linuti la sediul acestuia 9i a fost convocatt prin

Dispozilia primarului comunei Bdrsa nr.B9/ t4.L2.2020.
La gedinld au fost prezenli toli cei unsprezece consilieri din totalul de unsprezece

consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma contact5rii pe Watsapp sau

dup5 ca4 telefonic a acestora, ca mijloc electronic de comunicare cu acegtia, aceasta
at6t datorit5 prelungirii Stdrii de aleft5, 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 gedinla de astizi este prezent 9i primarul comunei, de
asemenea mai este prezent5 fizic 9i doamna Toma Elena - Luminila. Se constatE cE

sunt indeplinite condiliile legale pentru a putea fl linuti gedinla de astizi.
S-a venit cu propunerea de a se mai introduce pe ordinea de zi, inci patru proiecte

de hot5rdre 9i anume:
a)proiect de hot5rdre, privind aprobarea pretului de vdnzare pentru un volum de

material lemnos, ca Iemn de foc, volum de material lemnos, provenit din pSdurea
proprietatea comunei Bdrsa;

b)proiect de hot5rdre, privind aprobarea ,,Regulamentului de instituire 9i
administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Bdrsa,,;

c)proiect de hot5rdre, privind aprobarea ?ncheierii 9i semn5rii Contractului de
delegare a gestiunii unor activitSli componenteale seruiciului de salubrizare, respectiv
colectarea separat5 9i transportul separat al degeurilor municipale din juedelul Arad -
Zona 4, cu Asocierea Salub-Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L.;

d)proiect de hot5rdre privind aprobarea pl5lii cotizeiliei consiliului loca! al comunei
Bdrsa, aferent5 anului 202L,la bugetul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a
Degeurilor Judelul Arad.

Se trece apoi, la aprobarea ordinei de zi a gedinlei de ast5zi, cu toate cele gase
puncte 9i anume:

l)Proiect de hot5r6re privind rectificarea bugetului local 9i a bugetului activitSlilor
finanlate integral sau parlial din venituri proprii, al comunei B6rsa, pe anul 2020 9i
estim5ri pentru 202L, 2022, 2023,

2)Proiect de hot5rdre, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale, precum 9i a
taxelor speciale, p€ anu! 202Ii

3)proiect de hot5r6re, privind aprobarea pretului de v6nzare pentru un volum de
material lemnos, ca lemn de foc, volum de material lemnos, provenit din p5durea
proprietatea comunei B6rsa;
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4)proiect de hot5rdre, privind aprobarea ,,Regulamentului de instituire 9i

administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Bdrsa,,;

S)proiect de hotir6re, privind aprobarea incheierii 9i semnirii Contractului de

delegare a gestiunii unor activitSli componenteale seruiciului de salubrizare, respectiv

coleitarea separati 9i transportul separat al degeurilor municipale din juedelul Arad -
Zona 4, cg Asocierea Salub-Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S'R.L.;

6)proiect de hot5r6re privind aprobarea pl5lii cotizaliei consiliului local al comunei

B6rsa, aferentfi anului 202L,la bugetul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a

Degeurilor Judelul Arad;
7)Probleme curente.
Supus| votului ordinea de zi propus5 este aprobat5 cu unanimitate

adootdndu-se in acest sens hot5r6rea cu nr.11 din data de astdzi.

inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezint5

de voturi,

r de citre
secretarul comunei, procesul-verbal incheiat la gedinla anterioar5, respectiv la cea din

data de 02 decembrie 2020, intruc6t se constat5 cE nu se doregte a se face eventuale

completfiri 
^ 
sau modific5ri 9i drept consecin!5 se supune la vot procesul-verbal

prezentat. in urma exprim6rii votului acesta este aprobat cu unanimitate de cdtre cei

unsprezece consilieri prezenli ta acea gedin!5, adoptdndu-se in acest sens hot5r6rea cu

nr.!2.
pentru a se putea aproba cele de mai sus s-a procedat in prealabil la contactarea

domnilor: Manea, Ghiura, Bucea, Dinga, Matc5u 9i a doamnei Faur, cdt 9i a domnilor

Oancea, Vicar, Tambor 9i Stepan. Dl Stepan inainte de a-9i exprima votul, intreabS-dac6

este neapirat necesar5 majorarea impozitelor 9i taxelor locale? I se rispunde de c5tre

secretarul comunei c5, DA intruc6t este vorba de majorarea cu coeficientul de inflalie

anualfi, care este de 3,Bolo pentru 202LTot aici secretarul comunei adaugd cH aceste
proiect trebuia prezentat spre dezbatere 9i adoptare p6n5 Ia 30 aprilie 2020, ins5 din
p5cate s-a prezentat decdt acum.. Tot dl.Stepan mai intreab6 unde este autobuzul ce a

fost transferat comunei B6rsa - i se rispunde de citre dl.primar cE la CTP Arad.Tot aici

intreabi cE persoanele care nu au pldtit taxa pe gunoi anul trecut de ce nu au fost
sanclionate? Nu i se mai di nici un r5spuns.
Tot inainte de a-9i exprima votut, dl.Oancea informeazi pe cei prezenli c5, pe pigunea

satului Atdegti, se arunc5 saci cu haine. Propune totodatd 
'a se monta panouri de

aveftizare, cu aruncarea gunoiului.
Dl.Tambor intreabi dac5 se vor primi pubele de gunoi ? rdspunde d-na viceprimar cE

NU, ins5 se vor da saci colorali pentru depozitare gunoi. Astfel cb dup5 contactare se

prezinti toate cele gase proiecte de hot5r6ri.
Se prezint! proiectul de hot5rdre inscris Ia primul punct al ordinei de zi, ce privegte

rectificarea bugetului local 9i a bugetului activitSlilor finanlate integral sau parlial din

venituri proprii, al comunei B6rsd, pe anul 2020 9i estim5ri pentru 202L,2022,2023.
Cel de-al doilea proiect de hot5r6re, privegte stabilirea impozitelor 9i taxelor locale,

precum 9i a taxelor speciale, P€ anul 2021.
A! treilea proiect privegte aprobarea prelului de vSnzare pentru un volum de material

lemnos, ca temn de foc, volum de material lemnos, provenit din p5durea proprietatea

comunei B6rsa.
Dupi aceasta se prezint5 9i celelalte proiecte de hot5rdri ce privesc:

- aprobarea ,,Regulamentului de instituire gi administrare a taxei speciale de

salubrizare in comuna B6rsa,,;
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- aprobarea incheierii 9i semndrii Contractului de delegare a gestiunii unor activitSli
componenteale seruiciului de salubrizare, respectiv colectarea separat5 9i transportul
separat al degeurilor municipale din judelul Arad -Zona 4, cu Asocierea Salub-Prest Eco
S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L.;

- aprobarea pl5lii cotizaliei consiliului local al comunei B6rsa, aferent5 anului 202L,la
bugetul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor Judelu! Arad;

DupE ce au fost prezentate toate aceste proiecte de hotirdri, s-a constatat cE nu se
doregte a se aduce modific5ri s-au completdri 9i cE in urma exprim6rii votului sunt
adoptate cu unanimitate de voturi de c5tre toli cei unsprezece consilieri.

Au fost astfel adoptate hot5r6rile cu nr.13 pentru rectificarea bugetului, cu nr.L4
pentru aprobarea nivelurilor impozitelor 9i taxelor locale,nr.15 aprobarea prelului pentru
lemnul de foc, nr.16 aprobarea,,Regulamentului de instituire 9i administrare a taxei
speciale de salubrizare in comuna Bdrsa,,;
Nr.LTlaprobarea incheierii 9i semn5rii Contractului de delegare a gestiunii unor
activitSli componenteale seruiciului de salubrizare, respectiv colectarea separatd 9i
transpottul separat al degeurilor municipale din judelul Arad -Zona 4, cu Asocierea
Salub-Prest Eco S.R.L. & Consult Soc Centrum S.R.L.;
Nr.18/ aprobarea pl5lii cotizaliei consiliului local al comunei Bdrsa, aferentd anului 2021,
la bugetul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor Judelul Arad;

Se constat5 ci nu se mai fac inscrieri la cuv6nt si astfel cE se declar5 inchise lucririle
gedinlei de asttzi.

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

GhiuP Prno'


