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MTNUTA
^ gedinlei extraordinare a consiliului lrcal din data de 16 august 2027
In data de 16 august 202L, a fost linut5 gedinla extraordinar5 a membrilor consiliului local

B6rsa, gedinla fiind linutd la sediul acestuia 9i a fost convocat5 prin Dispozilia primarului
comunei B6rsa nr.25l Ll.08.2021.

Se constat5 c5, la gedinla de ast5zi sunt prezenli opt consilieri din totalul de unsprezece
consilieri ce compun consiliu! local, fapt constatat in 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, Ghiura Pavel, Lung Andrei - Cosmin 9i doamna Toma EIena
Luminila, viceprimar al comunei B6rsa.

Inainte de a se proceda la supunerea la vot a ordinei de zi, transmis5 gi prin invitalie cdtre
toli consilierii, se informeazd cei prezenli cE pregedinte de gedin!5 va fi dl.Dinga care ast5zi este
prezent gi care a fost ales in luna aprilie, el neexercitdndu-9i atribuliile Tn lunile iunie 9i iulie.

Dupd aceasta se trece Ia prezentarea conlinutului procesului - verbal incheiat Ia gedinlia
anterioard a consiliului local din data de 30 iulie 2021, prezentare f5cuti de c5tre secretarul
comunei. DupE care se dE cuvdntul !a disculii pe marginea celor prezentate, pentru a se face
eventuale modificiri sau complet5ri la confinutu! procesului - verbal prezentat. Se constat5 cE

nu se doregte a se face astfel de modific5ri sau complet5ri la conlinutu! procesului - verbal 9i
drept consecin!5 se supune votului celor prezenli, aprobarea acestuia. In urma exprim5rii
votului, procesul - verbal este aprobat de toli cei noud consilieri, adoptdndu-se hot5r6rea cu
nn42 din data de astdzi.

inainte de a se trece la aprobarea ordinei de zi, se vine cu propunerea de a se introduce pe
ordinea de zi a inc5 unui proiect de hotdr6re ce privegte:

Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Comunei Bdrsa in Adunarea
Generald a Asocialilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public Ara4 fn
vederea aprobdrii modifrcdrii Contractului de delegare a gestiunii Seruiciului de transport public
local nr.750/03.12.2019 - Act adi[ional la Contractul nr.704/02.12.2019;

Supus5 votului propunerea este acceptat5 Tn unanimitate de cei prezenli 9i drept consecin!5
urmeazd ca acest proiect sE fie inscris ca al cincilea punct pe ordinea de zi.

Se trece apoi la aprobarea ordinei de zi, ce cuprinde cinci puncte, respectiv:
a.)Aprobarea procesului -verbal, a gedinlei anterioare, din data de 30 iunie 202L;
b.)Aprobarea ordinei de zi a gedinlei ordinare din data de 30.07 .2021;
c.)proiectul de hotSr6re nr.231L1.08.2021, ce privegte aprobarea prelului de vdnzare, pentru

un volum de material lemnos, provenit din pddurea proprietatea comunei Bdrsa ;
d.)proiectul de hot5r6re nr.241L3.08.2021, c€ privegte, acordarea unui mandat special

reprezentantului Consiliului local al comunei Bdrsa, fn Adunarea Generald a Asocialilor Asocialiei
de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public Arad, fn vederea aprobdrii modificdrii
Contractului de delegare a gestiunii Seruiciutui de transposrt pubtic local nr.750/03.12.2019 -
Act adifional la Contractul nr. 704/02. 12. 201 g

e.)Diverse.
SupusS votului ordinea de zi propus5 este aprobat5 cu unanimitate de voturi, adopt6ndu-se in

acest sens hot5r6rea cu nn43 din data de ast5zi.
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Se prezintS, la cel de - al treilea punct al ordinei de zi, de c5tre primarul comunei B6rsa, Tn

calitate de iniliator al acestui proiect de hot5rire, proiectul de hotir6re nr.231L1.08.2021, ce
privegte aprobarea prelului de vdnzarq pentru un volum de material lemnos, provenit din
pddurea proprietatea comunei Bdrsa. Se constat5 c5, spune primarul comunei t apar diferenle
fa!5 de prelul inifial, acest lucru gtiindu-se exact, dup5 parcurgerea procedurii de achizilie
public5 la seruiciul de exploatare, a Iemnului , dar se consider5 ci nu se pot face discrimin5ri,
vorbitorul venind cu propunerea de a se merge cu acelagi pret, pAnE Ia sf6rgitul anului,
deoarece s-au incasat, bani de la populafie.

Se ridic5 problema transportului lemnelor, c5tre populafie, rispunde primarul cH se va rezolva,
problema fiind exploatarea . Se supune apoi Ia vot proiectul de hot5r6re prezentat, cu
propunerea de 90,44|ei/m,c. inclusiv T.V.A. In urma exprimSrii votului, toli cei opt consilieri
sunt in favoarea proiectului prezentat, la care se va ad5uga pre[ul exploat5rii, adopt6ndu-se
hotSrdrea cu nn44din data de astdzi.

Se trece apoi la punctul patru al ordinei de zi, unde se prezinti proiectul de hot5r6re ce
privegte , acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Bdrsa, fn
Adunarea Generald a Asocialilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public
Arad, in vederea aprobdrii modificdrii Contractului de delegare a gestiunii Seruiciului de
transposrt public local nr.750/03.12.2019 - Act adilional la Contractul nr.704/02.12.2019,
Se constatd cE nu se fac inscrieri la cuv6nt 9i drept urmare se supune la vot proiectul

prezentat. In urma exprimdrii votului, proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi, de c5tre
toli opt consilieri prezenli. Proiectul av6nd avizul favorabi! din partea comisiei de specialitate de
la nivelul consiliului local. Adoptdndu-se astfel hotdr6rea cu nn45, din data de ast5zi.
La cel de-a! cinci - lea punct, inscris pe ordinea de zi, diverse, se fnscrie la cuvdnt domnul
Manea, care ridici problema gropii sipate in incinta Gr5dinilei din satul Aldegti, pentru
construirea unui decantor, ?n opinia vorbitorului acea groap5 este prea aprope de grSdinitS.
Primarul comunei - r5spunde ci se va rezolva.

Se inscrie !a cuv6nt d-na Faur care sesizeazS faptul c5, la capela din B6rsa nu este ap5 ?n sala
mare. Aceiagi problemS sesizeazd gi dl.MatcSu Tn plus venind 9i sesizarea privind lipsa unei bare
pentru coroane.

Se Tnscrie la cuvint 9i dl.Tambor care sesizeazi faptul ci nu mai sunt becuri Ia iluminatu!
stradal, in Aldegti, de la capelS p6n5 la biserica penticostal5.

Se constat5 cE nu se mai fac ?nscrierl la cuv6nt 9i drept urmare se declar5 inchise lucr6rile
gedinlei de ast5zi.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta.
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