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MINUTA
gedinlei etctraordinare a consiliului local din data de 25 septembrie 2020

in data de 25 septembrie 2020, a fost linut5 gedinla extraordinard a membrilor
consiliului local Bdrsa, gedinla fiind linutd !a sediu! acestuia 9i a fost convocatS prin

Dispozilia primarului comunei Bdrsa nr.601 23.09.2020.
Se constatS c5, la gedinla de ast6zi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din

totalul de unsprezece consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma

contactSrii pe Watsapp sau dupd ca4 telefonic a acestora, ca mijloc electronic de

comunicare cu acegtia, aceasta atdt datoritd prelungirii Stirii 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 prezentd fizic 9i
pregedintele de gedin!5 doamna Toma Elena - Luminila. Se constat5 ci sunt indeplinite
conditiile legale pentru a putea fi linut5 gedinla de ast5zi.

A.-

Inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi, se propune de c5tre primarul

comunei, introducerea a inci doud proiecte de hot5rdri 9i anume:
a)Proiect de hot5r6re privind aprobarea execufiei bugetare pe anul 20L9;
b)Proiect de hot5rdre privind, aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporari

a domeniului public sau privat in comuna Bdrsa 9i modalitatea de incasare a taxelor
aferente;

Se trece apoi la aprobarea ordinei de zi a gedinlei de ast52i, cu cele patru puncte 9i

anume:
l)Proiect de hotbrSre privind rectificarea bugetului local 9i a bugetului

activit5lilorfinanlate integral sau parlial din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul
2020 9i estimiri pentru 2021, 2022, 2023;

2)Proiect de hot5r6re privind aprobarea execuliei bugetare pe anul 20L9;
3)Proiect de hotSr6re privind, aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporar5

a domeniului public sau privat in comuna B6rsa 9i modalitatea de incasare a taxelor
aferente;

4)Probleme curente.
Supusi votului ordinea de zi propus5 este aprobat5 cu unanimitate de voturi,

adoptdndu-se in acest sens hot6r6rea cu nr.63 din data de ast5zi.
inainte de se trece la primul punct incris pe ordinea de zi, se prezinti de citre
secretarul comunei, procesul-verbal incheiat Ia gedinla anterioarS, respectiv la cea din

data de 17 septembrie 2020, intrucdt se constatS cE nu se doregte a se face eventuale
complet5ri 

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

prezentat. in urma exprim5rii votului acesta este aprobat cu unanimitate de c5tre cei
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unsprezece consilieri prezenli la acea gedin!5, adoptdndu-se in acest sens hotdr6rea cu

nr.64.
Se prezintd proiectu! de hotdr6re inscris la primul punct al ordinei de zi, ce privegte

rectificarea bugetului local 9i a bugetului activitSlilorfinanlate integral sau parlial din

venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 2020 9i estimiri pentru 202L,2022,2023;
DupE prezentarea, proiectului de hot5rdre inscris pe primul punct al ordinei de zi, prin

care se propune modificarea unor sume in bugetul local at6t pentru paftea de venituri

cdt 9i pentru partea de cheltuieli.
Se di cuvdntul la disculii pe marginea celor prezentate 9i se inscrie Ia cuvdnt domnul

Ghiura, care vine cu propunerea de a se aloca pentru cele dou5 capele de la nivelul

comunei B6rsa, respectiv B6rsa 9i Aldegti, fonduri pentru achizilionarea a doui capace

frigorifice.
Se constati cE nu se mai fac alte inscrieri la cuvdnt 9i drept consecin!5 se procedeaz5

la supunerea Ia vot, dupi o prealabil5 contactare a tuturor celor zece consilieri care nu

sunt prezenli fizic !a gedinla de astSzi.

Sunt prezentate 9i celelallte proiecte de hot5rdri inscrise pe ordinea de zi, dup5 care, in

momentul c6nd sunt contactali consilierii li se di posibilitatea de a lua cuvdntul.

tntrucfit se constati ci nu se doregte a se lua cuvdntul, aceasta dupi ce au fost
contactali, dl.Stepan Grigore, c5ruia i-au fost prezentate proiectele de hot5rdre, dup5

care i se solicitd votul, acesta votdnd favorabil cele douS proiecte de hotSrdre. Sunt

contactali telefonic 9i ceilalli consilieri gi anume, Brihan Petru, Bucea Constantin, Dinga

Ioan, Lung Andrei , Liscu! Simion, Vonvea Alin, 9i Vicar Viorel. Atat celor contactali cdt

9i cei prezenli fizic,le sunt prezentate a9a cum ar5tam mai sus proiectele de hot5r6re,

dup5 care sunt invitali a-9i exprima votul .tn urma exprim5rii votului, telefonic, sau

persona!, in cazul doamnei Toma, acegtia fiind de acord cu toate cele trei proiecte de

hot5rdre.
Au fost astfel adoptate hot5rSrea cu nr.65, hot5rdreaa cu nr.66, ce privegte execulia

bugetar5 9i respectiv nr.67 , cea din urmd privind aprobarea Regulamentului pentru

ocuparea temporari a domeniului public sau privat in comuna B6rsa 9i modalitatea de

incasare a taxelor aferente.
Se constat5 cE nu se mai fac inscrieri

gedinlei de astizi.
la cuvdnt 9i astfel cd sg declarE inchise lucririle

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
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