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MI N UTA
gedinlei ordinare a consiliului local al comunei B6rca din data de 3O septembrie

2027

ln data de 30 septembrie }OZL, a fost linutd gedinla ordinar5 a membrilor consiliului tocal
Bdrsa, gedinla fiind linut5 la sediul acestuia 9i a fost convocat5 prin Dispozilia primarului
comunei B6rsa nr.39 123.09.202L.

S-a constatat c5, Ia gedinla de ast5zi sunt prezenli zece consilieri dln totalul de unsprezece
consilieri ce compun consiliul local, fapt constatat in urma apelului nominal efectuat de citre
secretarul general al comunei Bdrsa, pe baza registrului de prezenlE existent la aceasta din
urmd. Absent5 fiind doamna Toma Elena - Luminila. La gedinla de astSzi este prezent 9i
primarul comunei.

inainte de a se proceda Ia supunerea la vot a ordinei de zi, transmisS gi prin invitalie c5tre
toli consilierii, se informeazd cei prezenli, cH se impune prezentarea Incheierii nr.1064 din 28
septembrie 202L, a Judecdtoriei Ineu, prin care este validat mandatul de consilier local supleant
in cadrul consiliului local a! comunei B6rsa, a domnului L5scu! Simion - Teodor, ca urmare a
incetlrii, inainte de termen a mandatului domnului Lung Andrei - Cosmin, Tntrucdt prin hotdr6re
judec5toreascS definitiv5 a fost condamnat la o pedeapsb privativS de libertate, precum 9i a
pierderii drepturilor electorale. DupE prezentarea documentului mai sus menlionat,domnul
LSscu! Simion - Teodor, este invitat a depune jur6m6ntul.

DupE depunerea jur5mdntului 9i semnarea acestuia de c5tre domnul L5scu! se procedeaz5 Ia

solicitarea de a se introduce pe ordinea de zi a incS unui punct, respectiv a proiectului de
hot5r6re ce privegte aprobarea prelului de pornire la licitalie pentru un lot de material lemnos,
fasonat, provenit, din pddurea proprietatea comunei B6rsa.

Nemaifiind alte propuneri, se procedeazd la supunerea la vot a propunerii de mai sus 9i astfel
se constat5 cd ?n urma exprim5riii votului, acest5 propunere este acceptatb in unanimitate de
c5tre cei zece consilieri prezenli.

Dupd aceasta se trece !a prezentarea conlinutului procesului - verbal incheiat la gedinlia
anterioar5 a consiliului local din data de 31 august 202L, prezentare ricut5 de citre secretarul
comunei. DupE care se dE cuv6ntul la disculii pe marginea celor prezentate, pentru a se face
eventuale modific5ri sau completdri la conlinutul procesului - verbal prezentat. Se constat5 c5
nu se doregte a se face astfel de modificiri sau complet6ri la conlinutul procesului - verbal 9i
drept consecin!5 se supune votului celor prezenli, aprobarea acestuia. In urma exprim5rii
votului, procesul - verbal este aprobat de toli cei zece consilieri, adoptdndu-se hot5r6rea cu
nn52 din data de astizi.

Se trece apoi la aprobarea ordinei de zi, ce cuprinde gape puncte, respectiv,
a.)Aprobarea procesului -verbal, a gedinlei anterioare, din data de 31 august 202L;
b.)Aprobarea ordinei de zi a gedinlei ordinare din data de 30.09 .202L;
c.)Proiectul de hotarare a consiliului local nr.28123.09.202L, ce privegte rectificarea bugetului

local gi a bugetului activit5tilor finantate integral sau pa(ial din venituri proprii a! comunei
Bdrsa pe anul 202L gi estimdri pentru 2022, 2023, 2024;

d.)Proiectul de hot5rire a consiliului local nr.29123.09.2021, privind mandatarea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitar5 de Transport Public Arad, in vederea atribuirii gestiunii seruiciului de
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transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorialS a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 de Transport Public Arad;

e.)P.H.C.L. nr.30124.09.202L, privind modificarea 9i completarea H.C.L. nr.5U31 .O1.ZOZL,
privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al Serviciului Voluntar pentru
Situalii de Urgen!5 al comunei B6rsa;

f.) P.H.C.L. nr.31 128.09.202L, ce privegte aprobarea, prelului de pornire la licitalie pentru un
Iot de material lemnos, fasonat, provenit, din p5durea proprietatea comunei B6rsa;

g.)Diverse.
Supusd votului ordinea de zi propusS este aprobat5 cu unanimitate de voturi, adoptfindu-se Tn

acest sens hot5r6rea cu nn53 din data de ast6zi.
Se prezintS, la cel de - al treilea punct al ordinei de zt, de cStre primarul comunei B6rsa, in

calitate de iniliator al acestui proiect de hotir6re, proiectul de hotdr6re nr.28 lz3.Og.Z1ZL, ce
privegte rectificarea bugetului local gi a bugetului activitHfilor finanlate integrat sau pa(ial din
venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 202L 9i estimbri pentru 2OZZ,2OZ3,2OZ4.

Se constat5 cE se inscrie la cuvdnt dl. Ghiura- care intreabS dac5 s-au prev5zut bani 9ipentru a se putea achiziliona aparatele de aer condilionat la capeta moftuar} din Atdegti?
-rSspunde aici dl.primar care r5spunde cE sunt prev5zuli bani pentru aga ceva. Se constat5 cE
in continuare nu se mai doregte a se lua cuv6ntul si drept urmare se supune la vot proiectul
prezentat. in urma exprim5rii votului, proiectu! este adoptat cu unanimitate de voturi, de c5tre
toli cei zece consilieri prezenli. Proiectul avdnd avizul favorabil din partea comisiei de
specialitate de la nivelul consiliului local. Adopt6ndu-se astfel hotdr6rea cu nni4, din data de
ast5zi.
La cel de-al patrulea punct, inscris pe ordinea de zi, se prezintd, proiectul de hotbrfire a
consiliului local nr.29/23.09.2021, priuind mandatarea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
de Transport Public Ara4 in vederea atribuirii gestiunii seruiciului de transport public tocat de
persoane, pe raza administrativ-teritoriald a Asocialiei de Dezuoltare Intercomunitard de
Transport Public Arad.

Se constat5 cE nu se fac ?nscrieri la cuvdnt pe marginea proiectului prezentat, acesta avdnd
avizut favorabil din partea comisiei pe domenii de activitate de la nivelul consiliului local, fErd a i
se aduce alte amendamente 9i drept consecinf5 se supune la vot proiectul prezentat. fn urma
exprim5rii votului aacesta este adoptat cu unanimitate de voturi de c5tre toli cei zece consilieri
prezenli la gedinla de astbzi, adoptindu-se astfel hotdr6rea cu nn55 din dasta de ast5zi.

La punctul cinci al ordinei de zi se prezintS proiectul de hot5rdre ce privegte modificarea gi
completarea H.C.L. nr.51/31.08.2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare qi
fun$ionare al Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!5 al comunei Bdrsa. Nu se fac
inscrieri la cuvdnt 9i drept urmare se procedeazi la supunerea la vot a proiectului prezentat. fn
urma votului proiectu! este adoptat cu unanimitate de voturi de cei zece consilieri prezenfi,
adoptdndu-se astfel hot5rdrea cu nn16,

La punctul gase al ordineidezi, se prezint5 proiectul de hot5rdre ce privegte, aprobarea,
prelului de pornire la licita[ie pentru un lot de material lemnos, fasonat, provenit, din pddurea
proprietatea comunei 86rca. Nu se fac inscrieri la cuvdnt 9i drept urmare se supune la vot
proiectul mai sus menlionat, care se constatd cd este adoptat cu un num5r de zece voturi din
totalul de zece consilieri prezenli la gedinla de ast6zi, adopt6ndu-se astfel hot|rdrea cu nn17,
aprob6ndu-se prelul de pornire ta licitalie de, 700 lei/m.c., ta lotul de material fasonat, specia
stejar, !a care se adaug5 suma de 35 lei/m.c. ca treapti la licitalie, coaja la prelu! de 10 lei/m,c.

Se trece la punctul diverse, unde se prezint5 de c5tre secretarut comunei, petilia domnului
Iovila - Paul P5storel, cu domiciliul in Arad, str.Voluntarilor nr.Z,bl. R22, et.3, ap.ZZ, ce deline
propriet5li si in satul B6rsa, care solicit5 ridicarea cdinitor comunitari de la niveut comunei B5rsa.

Fa!5 de aceast5 cere, secretarul comunei face o detaliat5 prezentare a dispoziliilor tegale ce
privesc obligatiile autoritililor publice locale, in privinla c5inilor rErH st[p6n, mai exact a-
prevederilor O.U.G. nr.L5512001, cu modificdri 9i comptet5ri ulterioare.
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Primarul comunei, interuine,.dup5 prezentarea ceror de mai sus 9i arat, cE, nu avem seruiciula nivelul com-u1gi' pentru acesta trebuie oameni angaiaii apoi stabirite taxe pentru cei ce detinc5ini' s-a plStit 50b'rt/ u'i'al, aturrci;ar; au fosi .i]l.i;ri si transpo,tuti penrru intrelinergde Gospod5ria comunalS Arad s.A., i; ;;;;rr anuruiii..ri 
.1r;,buie ,Eiri. resursere financiare.Dl'Dinga interuine 9i informeazS'pe ;;i;r.r.n!i cE, num5r.ut c5iniror prezenli in comuna5ffi?ffit1":?r?;j,g!liui c,iurt rrrii cainiiGi ci muroace auto si aruncapi in comun,

Ia cuv6ntul 9i doamna Fau', care arat5 cd problema c5inilor, devine o problem, serioas, la
nivelul comunei 9i astfel cE irebuie ruiu:o lrigra* priri.o c5inii de pe uliti.
,r.o?1.,1.1.j,r:r1:.. 

in arenlia ceror pi.r.nii, si prooier, *iniio, oinG*irii.,r.deni, care
urmare a celor de mai sus urme azd acomunica un rdspuns petenturui mai sus menfionat, insensul cE se va proceda la identificat i i.rrrselor n...iri.-pentru a se proceda din nou racolectarea c6inilor $r5 qo5post de la nirerur comunei, intruca't prouremu lcestora este o

problemd stringent5 iar inniniarea unui serviciu ta nniveilocar ri aceit rJr.nt nu este posibir.
r.iid?Ht1':,e:1. 

nu se "i 
'rut iniin:.riir'.rrani iilrlpt urmare se oecrard inchise rucr,rire

Drept pentru care s-a incheiat prezenta minutS.PRE9EDTNTE DE gEDrrvrX
_Faur Marnnan
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