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MTNUTA
gedinlei ordinare a consiliului loal al comunei B6rca

in data de 26 februarie 2020, a fost linutd gedinla ordinarS a membrilor consiliului local

Birsa, gedinla fiind linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocatd prin Dispozilia primarului
comunei Bdrsa nr.7l L9.02.202L.

S- a constat c5, Ia gedinla de astSzi sunt prezenli toli cei unsprezece consilieri din totalul
de unsprezece consilieri ce compun consitiul Iocal, fapt constatat in urma apelului nominal
efectuat de cStre secretarul genera! al comunei B6rsa, pe baza registrului de prezenli existent
la aceasta din urm5. La gedinla de ast5zi este prezent 9i primarul comunei, de asemenea mai

estp prezent5 9i d-na viceprimar a comunei B6rsa.

Inainte de a se proceda Ia supunerea la vot a ordinei de zi, transmisd gi prin invitalie cbtre
toli consilierii, se procedeazd la prezentarea conlinutului procesului ' verbal Tncheiat la gedinlia

anterioar5 a consiliului local din data de 29 ianuarie 202L, prezentare ricutd de c6tre secretaru!
comunei. DupE aceasta pregedintele de gedin!5, in persoana d-lui Bucea C-tin Virgil, dE cuv6ntul
la disculii pe marginea celor prezentate, pentru a se face eventuale modificdri sau completbri Ia

conlinutul procesului - verbal prezentat. Se constat5 ci nu se doregte a se face astfel de
modificEri sau completbri la conlinrFul procesului - verbal 9i drept consecin!5 se supune votului
celor prezenli, aprobarea acestuia. In urma exprimdrii votului, procesu! - verbal este aprobat de
toli cei unsprezece consilieri, adoptdndu-se hot5rirea cu nn6 din data de astSzi.

Se procedeazd apoi !a aprobarea ordinei dezi cu cele cinci puncte 9i anume:
a)Aprobarea procesului - verbal incheiat !a gedinla ordinar5 din data de 29 ianuarie 2021;
b)P.H.C.L. nr. L1L9,02.202L, privind revocarea Hot5rdrii consiliului local al comunei B6rsa

nr.51L1.01.2019, privind aprobarea contribuliei pentru economia ciicular5 in tariful incasat de
c5tre operatorul de salubrizare, care destSgoarH activitdlile de colectare 9i transpoft a

degeurilor.
c)P.H.C.L. nr.21L9.02.2021 privind acordarea unui mandat specia! reprezentantului Consiliului

Iocal al Comunei BArsa in Adunarea GeneralS a Asociatilor Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 de Transport Public Arad in vederea aprobHrii modificirii Contractului de
delegare a gestiunii Seruiciului de transport public loca! nr.750103.L2.2019 - Act adilional la

Contractul nr. 704102.L2.20L9, astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale nr.
L120.L2.20L9, nr.212L.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 41L0.09.2020 9i nr. 5128.t2.2020.

d)P.H.C.L. nr.3/19.02.202L privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare a

consiliului local al comunei B6rsa.
e)Diverse.
Supus5 votului ordinea de zi propusi este aprobati cu unanimitate de voturi, adoptdndu-se in

acest sens hot5rdrea cu nnTdin data de astbzi.
Se prezint5, la primul punct al ordinei de zi, de citre primarul comuhei B6rsa, Tn calitate de

iniliator al acestui proiect de hotir6re, revocarea Hot5rdrii consiliului local al comunei B6rsa

nr.5/11.01 .20L9, privind aprobarea contribufiei pentru economia circular5 in tariful incasat de
c5tre operatorul de salubrizare, care desrsgoarE activitSlile de colectare 9i transport a

degeurilor.
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Se constati ci nu se fac inscrieri la cuvdnt 9i drept urmare se supune la vot proiectu!
prezentat. tn urma exprim5rii votului, proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi, de citre
toli unsprezece consilieri prezenli. Proiectul av6nd avizul favorabil din partea comisiilor de
specialitate de la nivelul consiliului Ioca!. Adopt6ndu-se astfel hotbrdrea cu nn8 din data de

La cel de-al doilea punct, inscris pe ordinea de zi, se prezintd, tot de cdtre iniliatorul proiectulur)
proiectul privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Comunei
B6rsa in Adunarea GeneralS a Asociatilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport
Public Arad in vederea aprob5rii modificSrii Contractului de delegare a gestiunii Seruiciului de

transpoft public local nr.750103.L2.2019 - Act aditional Ia Contractul nr. 704102.t2.20L9, astfel
cum a fost modificat prin Actele adilionale nr. L120.12.20L9, rr. 212L.0L.2020, hr.

3/06,03.2020, nr. 41L0.09.2020 gi nr. 5128.L2.2020. Se fac inscriei la cuv6nt, pe marginea,
proiectului prezentat, astfel c5 se Tnscrie Ia cuvdnt dl.Vicar care, reamintegte cH a solicitat o
situalie cu veniturirle 9i cheltuielile privitoare la autobuzul proprietatea comunei B6rsa, traseul
acestuia , dar traseul se poate vedea din anexele Ia proiectul de hot5r6re. SH se intocmeasc5 o
adresd cdtre Asocialie sau CTP, pentru a se furniza acele date.

Se inscrie la cuvdnt apoi d-na viceprimar, care arat5 c5, autobuzul transport5 elevii 9i este
necesar, pentru cd altfel nu ar avea cu ce circula. Dl primar interuine 9i arat5 c5, CTP-ul a

falimentat cdnd era sub autoritatea consiliului judelean 9i atunci s-a constituit ADITP, de c5tre
toate UAT - urile. Nu se mai fac inscrieri la cuv6nt 9i drept consecin!5 se supune la vot proiectul
prezentat. tn urma exprim5rii votului, proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 9i implicit
hotir6rea cu nn9,

Se trece apoi la punctul 3 al ordinei de zi, unde se prezint5 tot de primarul comunei, proiectul
de hot5r6re privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare a consiliului loca! al

comunei B6rsa. Nu se fac inscrieri la cuv6nt, astfel cA se supune la vot proiectul prezentat. in
urma exprimirii votului proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi, el purt6nd avizul
favorabil al comisiilor pe domenii de specialitate de la nivelul consiliului local, adoptAndu-se
hot5r6rea cu nnflo,

Se trece !a punctul diverse, unde se prezintE pentru inceput cererea doamnei Bir5u Maria
FIorina, care solicit5 ?nchirierea sau concesionarea spaliului comercial ce a fost ?nchiriat de citre
A.F. FLORA. Fa!5 de aceast5 situalie secretarul comunei informeazd pe cei prezenli despre
faptul cE spaliul respectiv ca 9i celelalte de l6ng5 el, se g5sesc in curs de dezmembrare, de fapt
existS o schi!5 de dezmembrare, ce urmeazS a fi prezentati consiliului local, apoi
apartamentat5, cl5direa,spaliu respectiv 9i evaluat5, insi trebuie avut in vedere 9i faptul cE acel
spaliu ca 9i terenul se reg5sesc Tn proprietatea statului 9i administrarea operativ5 a consiliului.

Se inscrie la cuvAnt dl.Manea, care vine cu propunerea ca acel spaliu ca 9i cl5direa unde se
reg5segte acesta s5 fie demolat.

Se inscrie apoi la cuv6nt d!.Ghiura, care aratS c5, nu egte voie bar la mai pulin de 250 m.
Interuine d-na Faur, in calitatea sa de director de 9coal5, arHtdnd ci gtie 9i cE a avut situalii
c6nd au fost copii t5iali in m6ini de la sticle, au fost aruncate gunoaie Ia 9coal5 9i sticle de bere.
Interuine dl.primar- clSdirile din spatele bibliotecii sunt ale gcolii, trebuie v6zut ce-i acolo.

Dl.Vicar intervine 9i arati cd, ,, il d5m in chirie, dar aspectul cine il reparS, cine Tl ?ntrefine,
spaliul respectiv?

Secretarul comunei, aratd cd mai intdi este obligat proprietarul, care si il repare 9i apoi sE il
?nchirieze sau concesionezq bine6nleles cu o valoare real5, de regul5 rezultat5 dintr-o
expertizS.

Se supune, ?n cele din urmi la vot Tnchirierea, provizorie pini la finalizarea procedurilor
privitoare la finalizarea lucr5rilor topo, 

^apoi 
evaluarea care binednleles, va R prezentatb

consiliului local in urma unei expertize. In urma votului exprimat se accepti acea inchiriere
provizorie cu un num5r de noui voturi 9i dou ablineri din paftea d-lui Manea 9i Tambor.

O alti cerere prezentat5 este cea a d-lui Dulc5 Vasile din B6rsa, care solicit5 inchirierea pe 30
de ani a terenului in suprafa!5 de 0,24 ha vi-a-vis de Hanul B6rsa. Secretarul comunei
informeaz5 pe cei prezenli cE siualia juridic5 a acelui imobil nu este clar5, fiind proprietar
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p5gunea n, poit R initririatd dec6t pentru pdgunat sau pentru producere de

be'am6n5 solutionarea cererii p6n5 la clarificarea situaliei juridice a terenului

neidentificat, iar categoria de folosin!5 este p59une, chiar daci este teren intravilan, ori

,,energie verde,,.

9i a categoriei de

folosin!5.
Urmitoarea cerere este a lui,Faur Dorina, care soliciti !,75 ha teren din perimetrul fostei

ferme Aldegti a IAS. Se intreabS exact unde este acea suprafa!5? Se solicit5 de comun acord de

toli consilierii identificarea exact5 a suprafelei de teren solicitatS.

o alta cerere este a domnului Ardelean Marinel din Lipova, care- soliciti Tn satul Aldegti, in

extravilanul acestuia, o suprafala de 1,03 ha, fosta pescirie, pentru inchiriere/concesionare, tot

ilil'il;. ,* pZntrr-5r.nii.r.u unei pesc5rii. gi aici consilierii opiniaz5 ci este necesar a
....l^ ^ala ^^^l +AFi\h nantrtl a hll co

5.'.i.?ii"r;i#it:rriaiiir tereiutui, a se identifica exact unde este acel teren, pentru a nu se
^ ..r--c. l ^ -^1..!:^ ^^-^-::

lua 9i din proprietatea persoanelor fizice din acea zond, neputAndu-se da astfel o solulie cererii

prezentate.
Dl Vicar prezinti situalia p5durii comunale B6rsa mai exact a lucr5rilor ce necesita a fi

realizate pe suprafala de pSdure ce aparline comunei, astfel cH,

-trebuie plantat 6 ha de teren puieli de stejar 9i frasin, lucru ce trebuie urgentat 9i luati 3500

buc. puieli.
-lucr5ri de ajutorare care presupune curSlarea in jurul puielilor plantafi(in cele 6 ha)

-degajdri, unde sunt prea degi sunt rSrifi; . , - --,.., -:,..
-descoplegiri, adica iirituri. Total tucriri pe 2O2L estimat de ocolul silvic Sebig sunt 85;107

lei(plantat puieli, descoplegiri, rSriri). Interuine primarul comunei care arat5 cE trebuie rScut5

achizilie public5, pt.puiefi 9i ielelalte lucr5ri,, L puiet este undeva la 0,70 - 0,75 lei' S-au mai

plantat anul trecut 2ha, dar mai trebuie completat.

Dl.vicar- cele 6 ha se pot planta 3 ha in martie,3 ha Tn toamnS.

Se inscrie la cuvSnt dl.oancea, informe azd cd in spatele capelei din AIdegti este plin de fibr5

impr59tiat5.
Dl Manea intervine 9i arati - ,, copii dvs. le-au imprSgtiat 9i cine are p5gunea acolo este

obligat st o cure!e,,
D-na Faur, infbrmeazd cdin satul B6rsa lipsesc o grimadH de becuri, Ia iluminatul stradal'

Dl Vicar soliiit5, ca in curbd la BirSu Florica, ar trebui mai mult5 IuminS, pentru cd sar

maginile de Pe drum.
Se constati cE nu se fac inscrieri la cuvAnt 9i

de astdzi.

drept urmare se declara inchise lucrSrile gedinlei

s-a intocmit Prezenta.
gEDINTA

Virgil

Drept pentru
PRE9ED:

coMUNA"
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neidentificat, iar categoria de folosin!5 este p59une, chiar dac5 este teren intravilan, ori
pSgunea nu poate fi inchiriat5 decdt pentru pSgunat sau pentru producere de ,,energie verde,,.
Se am6nd solulionarea cererii p6ni la clarificarea situaliei juridice a terenului 9i a categoriei de
folosin!5.

Urmltoarea cerere este a lui,Faur Dorina, care solicitH L,75 ha teren din perimetrul fostei
ferme Aldegti a IAS. Se intreab5 exact unde este acea suprafa!5? Se solicit5 de comun acord de
toli consilierii identificarea exactd a suprafelei de teren solicitatS.

O alt6 cerere este a domnului Ardelean Marinel din Lipova, care solicitS in satul Aldegti, Tn

extravilanul acestuia, o suprafa!5 de 1,03 ha, fosta pescdrie, pentru Tnchiriere/concesionare, tot
pentru 30 de ani, pentru amenajarea unei pescSrii. $i aici consilierii opiniaz5 c5 este necesar a
se clarifica situalia juridic5 a terenului, a se identifica exact unde este acel teren, pentru a nu se
Iua 9i din proprietatea persoanelor fizice din acea zond, neputdndu-se da astfel o solulie cererii
prezentate.

Dl Vicar prezint6 situalia pSdurii comunale B6rsa mai exact a lucr5rilor ce necesit5 a fi
realizate pe suprafala de p5dure ce aparline comunei, astfel c5,
-trebuie plantat 6 ha de teren puieli de stejar 9i frasin, lucru ce trebuie urgentat 9i luali 3500
buc. puieli.
-lucriri de ajutorare care presupune curSlarea ?n jurul puielilor plantali(in cele 6 ha)
-degaj5ri, unde sunt prea degi sunt r5rili;
-deicoplegiri, adicS r5rituri. Total lucr5ri pe 2O2L estimat de ocolul silvic Sebig sunt 85.107
lei(plantat puieli, descoplegiri, rbriri). Interuine primarul comunei care arat5 cH trebuie fdcut5
achizilie publicS, pt.puieli 9i celelalte lucr5ri,, L puiet este undeva la 0,70 - 0,75 lei. S-au mai
plantat anul trecut 2 ha, dar mai trebuie completat.

Dl.Vicar- cele 6 ha se pot planta 3 ha in martie, 3 ha in toamn5.
Se inscrie la cuv6nt dl.Oancea, informeazd cd in spatele capelei din Aldegti este plin de fibr5

impr59tiat5.
Dl Manea intervine 9i arat5 - ,, copii dvs. le-au imprSgtiat 9i cine are pSgunea acolo este

obligat si o cure!e,,
D-na Faur, informeazd cd in satul Bdrsa lipsesc o gr6madH de becuri, !a iluminatul stradal.
Dl Vicar solicitS, ca in curbd la Bir5u Florica, ar trebui mai multS luminS, pentru cH sar

maginile de pe drum.
Se constat5 ci nu se fac ?nscrieri la cuv6nt si

de ast5zi.
drept urmare se declar5 Tnchise Iucr5rile gedintei

Drept pentru s-a intocmit prezenta.

9EDINTAPRE9ED
Bucea

ERAL COMUNA


