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MINUTA
gedinlei ordinare a consiliului local B6rca din data de 3O iunie 2027

in data de 30 iunie 202L, a fost linut6 gedinla ordinar5 a membrilor consiliului local Bdrsa,
gedin!5 ce a fost linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocati prin Dispozilia primarului comunei
Bdrsa nr. 18/ 24.06.202L.

S-a constat5 cd, la gedin!5 au fost prezenli nou5 consilieri din totalul de unsprezece
consilieri ce compun consiliu! local, fapt constatat Tn urma apelului nominal efectuat de c5tre
secretarul general al comunei B6rsa, pe baza registrului de prezen!5 existent la aceasta din
urm5. Absenli motivali fiind domnii, Dinga Ioan 9i Oancea Marius. La gedinla de ast5zi este
prezent 9i primarul comunei, de asemenea mai este prezent5 9i d-na viceprimar a comunei
BArsa.

lnainte de a se proceda Ia supunerea Ia vot a ordinei de zi, transmis5 gi prln invitalie c6tre
toli consilierii, se procedeaz5 la alegerea unui alt pregedinte de gedin!5, intruc6t dl.Dinga, aga
cum se obserut mai devreme, nu este ast5zi prezent. Pe cale de consecin!5 se propune ca
pregedinte de gedin!5, de c5tre domnul Manea loan, doamna Faur Mariana. Nu se mai fac alte
propuneri 9i astfel, supus5 votului celor prezenli, propunerea f5cut5, se constati cE doamna
Faur Mariana, este aleasb cu unanimitate de voturi de c5tre toli cei prezenli ca Sregedinte de
gedin!5 pentru data de ast5zi. Se adopt5 ?n acest sens hotdrArea cu nn37,

Dupi aceasta se trece la prezentarea conlinutului procesului - verbal incheiat la gedinlia
anterioar5 a consiliului local din data de 28 mat 202L, prezentare f5cut5 de c5tre secretarul
comunei. Dupd care se dd cuvintul la disculii pe marginea celor prezentate, pentru a se face
eventuale modific5ri sau completiri la conlinutul procesului - verbal prezentat. Se constat6 cE
nu se doregte a se face astfel de modificbri sau complet6ri la conlinutul procesului - verbal 9i
drept consecin!5 se supune votului celor prezenfi, aprobarea acestuia. In urma exprimdrii
votului, procesul - verba! este aprobat de toli cei nou5 consilieri, adopt6ndu-se hot5r6rea cu
nn32 din data de ast5zi.

tnainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi, primaru! comunei soliciS celor prezenli
aprobarea introducerii a inc5 doud puncte pe odinea de zi, respectiv,

l.)proiectul de hot5rire nr.20129.06.202l, ce privegte, aprobarea atdt a transformdrii unei
funcfii publice, de execufie, vacante cdt gi a organigramei gi statului de funclii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Birsa;

Z.)proiectul de hotdrdre nr.21/29.06.2021, ce privegte, completarea Hotdrdrii consiliului local
nr.28/28.05.2021, ce privegte trecerea, din proprietatea LJ.A.T. Bdrsa, a suprafelei de 635.461
ffi.p,, avdnd categoria de folosinfd, ,,dF€ curgdtoare,, , fn domeniul public al Statului Romdn gi
administrarea A.N, ,, Apele Rom6ne,, - Administralia Bazinald de Apd Criguri.
Supuse votului cele dou5 propuneri sunt acceptate de citre tofi cei nouS consilieri prezenti.

Se procedeaz5 apoi !a aprobarea ordinei de zi cu cele,,nou5 puncte 9i anume:
a), Alegerea unui pregedinte de gedinli,
b). Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare, din data de 28.05 .202L;
c). Aprobarea ordinei de zi, a gedinlei ordinare din data de 30.06 .202L;



d). Proiectul de hotarare a consiliului Ioca! nr.L7123.06.202L, c€ privegte modificarea
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apE 9i de canalizare prin Actul
adilional nr.16;
e). Proiect de hot5r6re nr.t8123.06.202L, privind aprobarea prelului de v6nzare pentru un

volum de material lemnos, ca lemn de foc, volum de material Iemnos, provenit din pddurea,
proprietatea comunei Birsa;
f). Proiect de hot5r6re nr.L9123.06.202L, aprobarea, prelului de pornire la licitalie, pentru un
numdr de trei loturi de material lemnos, fasonat, provenit din p5durea proprietatea comunei
86rsa;
g).Proiectul de hotdr6re nr.20129.06.202L, ce privegte, aprobarea atdt a transform5rii unei

funclii publice, de execulie, vacante c6t 9i a organigramei si statului de funclii al aparatului de
specialitate al primarului comunei B6rsa;
h).Proiectul de hotSr6re nr.2U29.06.202L, ce privegte, completarea HotErdrii consiliului local
nr.28128.05.202L, ce privegte trecerea, din proprietatea U.A.T. Bdrsa, a suprafetei de 635.461
ffi.p., avSnd categoria de folosin!5 , ,,dpe curg5toate,, , in domeniul public al Statului Rom6n si

administrarea A.N. ,, Apele Rom6ne,, - Administralia Bazin
Supus5 votului ordinea de zi propus5 este aprobat5 cu unanimitate de voturi, adoptSnar-r. fn

acest sens hot5rdrea cu nn33 din data de astizi.
Se prezintS, la cel de - al patrulea punct al ordinei de zi, de c5tre primarul comunei B6rsa, ln

calitate de iniliatoral acestui proiectde hot5r6re, proiectul de hotdrdre nr.t7123.06.2021, ce
privegte modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Seruiciului de alimentare cu ap5 9i de
canalizare prin Actul adilional nr.16;

Se constat5 cE nu se fac inscrieri la cuv6nt 9i drept urmare se supune la vot proiectul
prezentat. tn urma exprimirii votului, proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi, de c5tre
toli nou5 consilieri prezenli. Proiectul av6nd avizul favorabil din partea comisiei de specialitate
de la nivelul consiliului local. Adopt6ndu-se astfel hot5r6rea cu nn34, din data de astbzi.
La cel de-al cincilea punct, ?nscris pe ordinea de zi, se prezintd, tot de cdtre iniliatorul
proiectulur) proiectul de hot5rSre nr.L8123.06.202L, privind aprobarea prelului de vSnzare
pentru un volum de material lemnos, ca Iemn de foc, volum de material lemnos, provenit din
pddurea, proprietatea comunei Bdrsa. Este vorba de lemn de foc din partida 2295 B6rsa, cu un
volum brut de 260,63 m.c. . ngt de24t,93 m.c. , la prelul de 90,44leilm.c. inclusiv T.V.A. Ia
carer se adaug5 costul exploat5rii.

Nu se fac inscriei la cuv6nt, pe marginea, proiectului prezentat, astfel cb se procedeazd la
supunerea Ia vot, a proiectului dezb5tut. In urma exprim5rii votului, acesta este adoptat cu
unanimitate de voturi de c5tre toli cei nou5 consilieri prezenli, adopt6ndu-se hotir6rea cu
nn35,

Se trece apoi la punctul 6 al ordinei de zi, unde se prezint5 tot de primaru! comunei, proiectul
de hot5rSre nr.L9123.06.202L, privind aprobarea^ prelului de pornire la licitafie, pentru un
num5r de trei loturi de material lemnos, fasonat, provenit din p5durea proprietatea comunei
B6rsa, astfel cH se propune ca pentru,
Lotul 1- gorun vol.brut 5,05 m.c. vol.net.4,29 m.c. - 450 lei/m.c.
Lotul 2 - cireg vol.brut 4,22 m.c. vol.net.3,84 m.c. - 350 !ei/m.c.
Lotul 3 - duglas vol.brut.4,9L m.c. vol.net.3.93 m.c. 300 lei/m.c., iar pentru coaj6 se propune
prelul de 10 lei/m.c. La acest pre! propus se vor adduga treptele propuse in listaloturilor
comunicate.
tn urma exprim5rii votului proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi, el purt6nd avizul
favorabil al comisiilor pe domenii de specialltate de la nivelul consiliului loca!, adoptdndu-se
hot5r6rea cu nn36,

La punctul gapte al ordinei de zi, se prezintd proiectul de hot5rdre nr.20129.06.2021, c€
privegte, aprobarea at6t a transform5rii unei funclii publice, de execulie, vacante cAt 9i a
organigramei 9i statului de funclii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bdrsa,li
astfel cH se propune transformarea funcliei vacante de exeQulie de consilier superiror, in,
consilier asistent, din cadrul compaftimentului agriculturS, etc.



Se constat5 cE nu se fac inscrieri la cuv6nt 9i drept consecin!5 se procedeazd la supunerea la
vot a proiectului prezentat. in urma exprimdrii votului proiectul este adoptat cu unanimitate de
voturi de toli cei noud consilieri prezenli, adopt6ndu-se astfe! hot5r6rea cu nn37,

La punctul opt al ordinei de zi se prezint5 proiectul de hot5r6re cu nr.2L129.06.202L, c€
privegte, completarea HotSrdrii consiliului local nr.28128.05.2021, c€ privegte trecerea, din
proprietatea U.A.T. Bdrsa, a suprafelei de 635.461 ffi.p., av6nd categoria de folosin!5, ,d?e
curgdtoare,, , ?n domeniul public al Statului Rom6n 9i administrarea A.N. ,, Apele Rom6ne,, -
Administralia Bazinal5 de Apb Criguri.

Se explicd cE aceast5 propunere, vine ca urmare a solicitSrii, din partea beneficiarului acelei
hotdrdri, de a fi comunicati 9i citre OCOPI Arad.

Se constatS cb nu se fac ?nscrieri Ia cuv6nt 9i drept consecin!5 se procedeazd la supunerea la

vot a proiectului prezentat. tn urma exprimSrii votului proiectul este adoptat cu unanimitate de
voturi de toli cei noud consilieri prezenli, adopt6ndu-se astfel hot5rdrea cu nn38,

Se trece !a punctu! diverse, unde se propune de c5tre d!.Ghiura Pavel montarea 9i la capela
Aldegti a unor aparate de aer condilionat.

O alt5 problemi ridicat5 de c5tre vorbitor este, cantitatea de ap5 consumat5 de la pSgunea

satului Aldegti, care nu justific5 nici pe departe, consumul care este f5cut de cdtre animalele
cresc5torilor din satul Aldegti.

Se stabilegte, de citre domnul Manea 9i ceilalli consilieri, ce fac parte din comisia de p59une,
ca acea comisie sE se deplaseze la fala locului, chiar astizi, urmAnd ca telefonic sE se comunice

9i ora.
Se inscrie la cuv6nt dl.Bucea C-tin, care solicit5 acordarea a 7-B grinzi de lemn, pentru a se

construi o magazie de lemne la fosta 9coal5 Voivodeni ia put6nd fi edificat5 intre gcoasl5 9i
Biserica ortodoxS. Fa!5 de aceast5 propunere, solicitare dl.Manea vine cu propunerea ca acea
magazie sH fie edificat5 pe vechile ziduri ale vechii magazii, fiind mai ugor de ref5cut.
Dl.Bucea solicit6nd at6t lemne pentru acoperigul magaziei c6t si brangarea gcolii, care este 9i
sec[ie de votare, la ap5 potabild. Mai solicit5 repararea podului de la Canalul Morilor si intreabd
dacd se mai schimbd becurile de la iluminatul public? R6spunde primarul comunei, c5 nu se mai
completeazd deocamdatd fiindcd noaptea e mic5.
Tot aici informeazS cE este finalizat Si aprobat studiul de fezabilitate pentru GAZ, 9i se

agteapti finanlarea.
Se constat5 cH nu

gedinlei de ast5zi.
se mai fac inscrieri la cuv6nt si drept urmare se declarS Tnchise Iucrdrile

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

Faur Mariana fPTrc coMUNA,


