
1 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 

CONSILIUL  LOCAL 

ComunaSăvârșin, nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 

e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 

 

PROCES  VERBAL 

  

Incheiat azi, 31 martie 2020 în Sedinta Ordinară a Consiliului  local al comunei 

Săvârșin, județul Arad. 

 

Convocarea a fost făcută de d-nul Vodicean Ioan, primarul comunei Săvârșin în baza 

Dispoziției  nr.75 din 26.03.2020, în temeiul prevederilor art.133 alin.1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ. 

La apelul nominal al doamnei secretar se constată că sunt prezenţi toți cei 11 consilieri 

locali din totalul de 11 consilieri în funcţie: David Viorel, Stanciu Dorinel, Mariş Aurel, Schipor 

Filaret, Tămăşan Claudiu, Constantin Carmen, Vesa Nicolae, Neamţ Marius, Popa Dorin, Blaj 

Marcel şi Dragoş Lucia. 

Consilierii au fost convocaţi telefonic, prin intermediul secretarului comunei Săvârşin şi 

compartimentului relaţii publice privind convocarea la şedinţă, ordinea de zi, precizarea locului 

desfăşurării şedinţei şi alte îndrumări specifice. 

Ședinta ordinară este deschisă de d-nul viceprimar Neamţ Marius Cătălin, președintele 

ședinței ales pe trei luni consecutive care arată că ședința de lucru a Consiliului local este legal 

constituită fiind prezenti un numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri câți compun 

Consiliul local Săvârșin. 

In continuare d-nul Neamţ Marius Cătălin, președintele de ședință arată că la ședință mai 

participă: 

- d-nul Vodicean Ioan, primarul comunei Săvârșin; 

- d-na Pascu Simona, secretar general al comunei Săvârșin; 

 

Nemaifiind alte probleme d-nul Neamţ Marius Cătălin, președintele de sedinta propune să 

se aprobe ordinea de zi după care să se treacă la dezbaterea acesteia. 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 10.02.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 27.02.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 
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3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 12.03.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului local al comunei Săvârșin din data de 31.03.2020. INIȚIATOR: PRIMAR. 

5. – Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului 

de investiţie „MODERNIZARE, MANSARDARE ŞI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC 

SĂVÂRŞIN”. INIŢIATOR: PRIMAR.  

6. – Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii proiectului „CONSTRUIRE 

GRĂDINIȚĂ ȘI MAGAZIE LEMNE”. INIŢIATOR: PRIMAR.  

7.  – Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de bani de la bugetul local al 

comunei Săvârşin pentru persoanele aflate în dificultate în vederea evitării infectării şi extinderii 

Coronavirusului (COVID-19). INIŢIATOR: PRIMAR.  

8. – Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitație publică a spațiului situat în 

loc. Săvârșin, înscris în C.F. nr.300561 Săvârșin nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 

113/5. INIŢIATOR: PRIMAR.  

9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în C.F.nr.300293 

Săvârșin cu nr. top.564/1/1/1/1/1/3, situat în loc. Valea Mare, comuna Săvârșin, județul Arad. 

INIŢIATOR: PRIMAR.  

10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de 

interes local pe anul 2020 conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

INIŢIATOR: PRIMAR. 

11. – Prezentare rectificare buget general de venituri și cheltuieli al comunei Săvârșin 

pe anul 2020 aprobat prin Dispoziția Primarului nr.53/24.03.2020. 

12. - Prezentarea Raportului Primarului comunei Săvârşin privind starea economică, 

socială şi de mediu a comunei Săvârşin pe anul 2019, în conformitate cu art.155 alin.(3) lit.a) şi 

art.225 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

13. – Prezentarea Raporturilor anuale de activitate a consilierilor locali şi a 

Viceprimarului, din cadrul Consiliului Local Săvârşin pe anul 2019, în conformitate cu art.225 

alin.(2) din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

14. – Diverse. 

 

  D-nul Neamţ Marius Cătălin,  președintele de ședință invită pe cei prezenți de a veni cu 

propuneri privind ordinea de zi. Nefiind nici un fel de discuții asupra ordinei de zi și nefăcându- 

se alte propuneri, d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune la vot consilierilor 

aprobarea ordinei de zi, ordine de zi care se aprobă cu un numar de 11voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a”din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ se adoptă hotărârea. 
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Se trece la punctul urmator al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conținutului Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 

10.02.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

D-nul Neamţ Marius, presedintele de sedinta,  arată că în fiecare ședință de lucru se 

supune aprobării consiliului local procesul verbal al ședinței anterioare, sens in care da 

cuvantul d-nei secretar care prezintă procesul verbal al ședinței anterioare a consiliului local din 

data de 10 februarie 2020.  

D-nul Neamţ Marius, președintele de ședință invită pe cei prezenți la discuții și propuneri 

pe marginea celor prezentate. Nefiind nici un fel de obiecții supune la vot procesul verbal al 

ședinței din data de 10.02.2020 care se aprobă cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin. (1), lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conținutului Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 

27.02.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

D-nul Neamţ Marius, presedintele de sedinta,  arată că în fiecare ședință de lucru se 

supune aprobării consiliului local procesul verbal al ședinței anterioare, sens in care da 

cuvantul d-nei secretar care prezintă procesul verbal  din data de 27 februarie 2020.  

D-nul Neamţ Marius, președintele de ședință invită pe cei prezenți la discuții și propuneri 

pe marginea celor prezentate. Nefiind nici un fel de obiecții supune la vot procesul verbal al 

ședinței extraordinare din data de 27.02.2020 care se aprobă cu un numar de 11 voturi pentru, 

nici un vot contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin. (1), lit. “a” privind Codul 

Administrativ se adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conținutului Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 

12.03.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

D-nul Neamţ Marius, presedintele de sedinta,  arată că în fiecare ședință de lucru se 

supune aprobării consiliului local procesul verbal al ședinței anterioare, sens in care da 

cuvantul d-nei secretar care prezintă procesul verbal  din data de 12 martie 2020.  

D-nul Neamţ Marius, președintele de ședință invită pe cei prezenți la discuții și propuneri 

pe marginea celor prezentate. Nefiind nici un fel de obiecții supune la vot procesul verbal al 

ședinței extraordinare din data de 12.03.2020 care se aprobă cu un numar de 11 voturi pentru, 

nici un vot contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin. (1), lit. “a” privind Codul 

Administrativ se adoptă hotărârea. 
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Se trece la punctul urmator al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind  actualizarea 

indicatorilor economici ai obiectivului de investiţie „MODERNIZARE, MANSARDARE ŞI 

DOTARE LICEU TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN”. INIŢIATOR: PRIMAR.  

Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor în funcţie. 

Prezintă dl primar Ioan Vodicean. 

 In continuare d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință invită pe cei prezenți la 

discuții și propuneri pe marginea celor prezentate. Nefiind obiecții asupra celor prezentate, d-nul 

Neamţ Marius, presedintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare, care se aprobă 

cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot contra și nici un vot abținere și în temeiul art. 196 

alin. (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind  actualizarea 

valorii proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ȘI MAGAZIE LEMNE”. INIŢIATOR: 

PRIMAR.  

Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor în funcție. 

 Proiectul de hotărâre este susținut de către domnul primar, valorile actualizate precum si 

devizul general. 

 Nemaifiind alte discutii d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune spre 

aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea 

unei sume de bani de la bugetul local al comunei Săvârşin pentru persoanele aflate în dificultate 

în vederea evitării infectării şi extinderii Coronavirusului (COVID-19). INIŢIATOR: PRIMAR.  

Cvorum necesar: 1/2 din numărul consilierilor în funcţie. 

Proiectul de hotărâre este susținut de către domnul primar, acesta a intervenit urmare a 

decretării de către Preşedintelui României a stării de urgenţă, precum şi a Ordonanţelor militare, 

care instituie izolarea persoanelor vulnerabile, adică peste 65 de ani in vederea evitării infectării 

cu coronavirusul COVID-19, iar Comitetul local pentru situaţii de urgenţă a propus ajutorarea şi 

luarea unor măsuri în privinţa acestor persoane care nu au aparţinători, copii sau alte rude, bani 

necesari pentru medicamente şi alimente de strictă necesitate. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune spre 

aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 
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Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Proiect de hotărâre privind  închirierea 

prin licitație publică a spațiului situat în loc. Săvârșin, înscris în C.F. nr.300561 Săvârșin 

nr.cad/top 113/4-b, 113/4-b, 113/6-b, 113/4-a, 113/5. INIŢIATOR: PRIMAR.  

Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor în funcție. 

 Nemaifiind alte discutii d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune spre 

aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării terenului înscris în C.F.nr.300293 Săvârșin cu nr. top.564/1/1/1/1/1/3, situat în loc. 

Valea Mare, comuna Săvârșin, județul Arad. INIŢIATOR: PRIMAR.  

Cvorum necesar: 2/3 din numărul consilierilor în funcție. 

 Nemaifiind alte discutii d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune spre 

aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020 conform Legii nr.416/2001, cu 

modificările și completările ulterioare. INIŢIATOR: PRIMAR. 

Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor prezenţi. 

 Nemaifiind alte discutii d-nul Neamţ Marius, președintele de ședință supune spre 

aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 11 voturi pentru, nici un vot 

contra și nici o abținere și în temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” privind Codul Administrativ se 

adoptă hotărârea. 

 

Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Prezentare rectificare buget general de 

venituri și cheltuieli al comunei Săvârșin pe anul 2020 aprobat prin Dispoziția Primarului 

nr.53/24.03.2020. 

Dl primar prezinta această rectificare de buget care a fost făcută prin dispoziția 

primarului, care era de maxima urgență, fiind necesară plata prestatorului contractului de servicii 

SC STOCAD PROIECT SRL pana la finele lunii, altfel nemaiputînd a se face plata către acesta.  

Consiliul local al comunei Săvârșin ia act de această rectificare fiind de acord în 

unanimitate de voturi pentru. 
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Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Prezentarea Raportului Primarului 

comunei Săvârşin privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Săvârşin pe anul 

2019, în conformitate cu art.155 alin.(3) lit.a) şi art.225 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Este adus la cunoştinţa consiliului local, depus si prezentat de Primarul comunei 

Săvârşin, domnul Ioan Vodicean Raportul  privind starea economică, socială şi de mediu a 

comunei Săvârşin pe anul 2019. 

 

Se trece la punctul  urmator al ordinei de zi:  Prezentarea Raporturilor anuale de 

activitate a consilierilor locali şi a Viceprimarului, din cadrul Consiliului Local Săvârşin pe anul 

2019, în conformitate cu art.225 alin.(2) din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Sunt depuse şi prezentate Raporturile anuale de activitate a consilierilor locali şi a 

Viceprimarului, din cadrul Consiliului Local Săvârşin pe anul 2019. 

  

Nemaifiind alte probleme si discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare din care un 

exemplar împreună cu hotărârile adoptate se înaintează Instituției prefectului. 

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                             SECRETAR GENERAL 

             NEAMŢ MARIUS-CĂTĂLIN          PASCU SIMONA 


