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PROCES VERBAL

Incheiat azi 09 noiembrie2020, ora 1000 cu ocazia intrunirii consiliului local al comunei
B6rsa, validat, in sedinHl extraordinare. Sedinta a fost convocata in baza Dispoziliei nr.6/05
noiembrie 2020, emis5 de primarul comunei Bdrsa. in urma apelului nominal efectuat de c5tre
secretarul general al comunei, la gedinla de astilzi sunt prezenli, fizic, 08 consilieri locali,
convocali fiind, toli cei zece validali, doi fiind bolnavi, comunic6ndu-se cu ei prin WhatsApp,
convocrrea f5c6ndu-se deltfel in astfel de conditii,

inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi propust pentru aceastii gedin!tr, se dd
citire Ordinului Prefectului Judelul Arad, nr.725128.L0.2020, prin care se- constatii legal
constituit incep6nd cu data de 27.10.2020, consiliul local al comunei B6rsa. in continuare se
solicit5 de cetre secretarul comunei, de a se face propuneri pentru pregedintele de gedin!5,
at6t pentru gedinla de ast5zi cdt 9i pentru urmStoarele doui luni. Astfel se propune de c6tre
dl.Vicar Viorel ca pregedinte de ;edin!5 sd fie ales tot dl.Ghiura Pavel. Supus6 votului aceastii
propunere este aprobatS cu unanimitate de voturi de cdtre toli cei zece consilieri validali,
adoptindu-se hotiirdrea cu nr.1 din data de ast5zi.

De asemenea este prezent 9i domnul CIEV AVMM, primarul validat, precum 9i dl.Bucea
Constantin-Virgil ce a fost validat ulterior.

Se propun pentru ordinea de zi a gedintei urmdtoarele puncte:
l.Prezentarea rezultatului validlrii mandatului de consilier local supleant, a domnului Bucea
Constantin - Virgil 9i depunerea jur5m6ntului de cStre acesta, aga cum a fost wlidat de
JudecStoria Ineu.
2.Alegerea viceprimarului comunei B6rsa 9i depunerea jurdmSntului de cStre acesta.

SupusS aprob5rii, ordinea de zi este aprobaHi in unanimjtate. 
^in continuare pregedintele de gedin!5 procedeaz5 la citirea incheierii de gedingl

nr.t43L12020, pronunlatii in camera de consiliu din 04 noiembrie 2020, de c5tre Judec6toria
Ineu, prin care a fost validat mandatul de consilier local supleant, a domnului Bucea
Constantin - Virgil, din partea Partidului Nalional Liberal.

Impotriva acestei incheieri nu s-au formulat cereri de apel.
Pe o mas6 se afla Constitutia gi Biblia.
Secretarul general al comunei inviHl pe domnul Bucea Constatin - Virgil, sE depuni

jur5m6ntul. Astfel cE susnumitul procedeazS la depunere jurlmSntului prin citirea acestuia.
"Jur sd respecf Constitu{ia gi legile tdrii gi sd fac, cu bund credinld, tot

ceea ce std^ in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor
COMUNEI BARSA.

A-sa sd imi ajute Dumnezeu !" , dupd care semneaz6 in doua exemplare
formularul.

Se trece la punctul doi al ordinei de zi , unde se fac propuneri pentru funclia de
viceprimar al comunei.

Se propune de cttre domnul Vicar Viorel gi apoi gi de citre domnul Dinga Ioan, pentru
aceast5 funeie doamna Toma Elena - Luminila.



fi)

Domnii Ghiura Pavel gi apoi 9i dl.Manea Ioan, intreab5 dac5 nu mai sunt si alte
propuneri, iar rezultatul este negativ.

- Se trece la exprimarea votului gi astfel cE pentru aceasta secretarul general al comunei
intocmegte buletine de vot cu numele candidatului pentru funclia de viceprimar dup5 care se
procedeaz5 la exprimarea votului,de cStre toli ccei unsprezece consilieri, acum in fungie
inclusiv cei doi bolnavi 9i vorbim aici de cdtre dl.Matcdu Zaharie 9i dl.Tambor Cristian-fharie,
cei doi tarnsmi!6nd votul lor pe WhatsApp, printindu-se votul lor.

In urma exprim5rii votului se constat5 cE doamna Toma Elena - Luminila, este aleasd in
fun$ia de viceprimar al comunei B6rsa pentru mandatul zo2o - 2024, cu un numre de
unsprezece voturi in favoarea sa, adopt6ndu-se astfel hot5r6rea cu ni2 din data de astizi.

se procedeazd apoi la depunerea jurdmdntului de cdtre doamna Toma, prin citirea
acestuia,
"Jur sd respect constitulia gi legile tdrii gi sd fac, cu bund credinld, tot ceea
9e.:f_d in puterile gi priceperea mea pentru binete tocuitoriloi coMUNEl
BARSA.

ly sa.mi ai.ute Dumnezeu !",dupdcare semneazH in doua exemprare formurarur.
Inainte de a fi declarate inchise lucr5rile sedintei de astdzi, secretarul general al comunei,

lnfolme.azi. 
pe-cej preze.nli cE a primit un numlr de 9 dectamlii .orpl"t i", Jin *6 ce au fost

Inmanate fiecArui consilier, la gedinfa de constituire, declaralii ce privesc situagiile, daci se
an5 j1 9t9ry de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit prevederirr [egii
nr.76L12003, mai av6nd sE fie depuse de domnii Matc5u 2aharie gi Bucea const5iin.

DupE aceasta nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi sedeclar5 inchise lucrdrile
gedintei de constituire a Consiliului local .

PRESEDTNTE DE $ED|NTA,
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