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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 iulie 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.102 din 23.07.2020, în temeiul prevederilor art.133 alin.1) din OUG nr.57/2019 privind 

CodulAdministrativ. 

La apelul nominal al doamnei secretar se constată că sunt prezenţi10 consilieri locali din totalul 

de 11 consilieri în funcţie: David Viorel, Stanciu Dorinel, Mariş Aurel, Schipor Filaret, Tămăşan 

Claudiu, Vesa Nicolae, Neamţ Marius, Popa Dorin, Blaj Marcel şi Dragoş Lucia, absentă motivată 

fiind doamna Constantin Carmen care a anunțat că este plecată din localitate și nu poate participa la 

ședință. 

Consilierii au fost convocaţi pe baza convocatorului, 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 Popa Dorin, președintele ședinței ales pe trei luni 

consecutive. 

Înainte de intrarea propriu-zisă în şedinţa ordinară, domnul primar Ioan Vodicean ia cuvântul 

spunând că probabil va fi ultima şedinţă ordinară din acest mandat al consiliului local, având în vedere 

termenul de depunere a candidaturilor pentru următorul mandat, respectiv data de 18.08.2020 şi din 

acest motiv unii consilieri locali îşi pot schimba apartenenţa politică. Mulţumeşte sincer şi din suflet 

pentru colaborarea bună cu consiliul local în aceşti 4 ani, spune că pe alocuri cu unele discuţii care au 

avut loc, dar care au fost constructive, au făcut lucruri importante pentru cetăţeni şi comunitatea din 

Săvârşin. Doreşte în continuare să facă lucruri mult mai bune şi mai multe, doreşte să aibă aceiaşi bună 

colaborare şi în continuare cu consiliul local.   

 In continuare d-nul Popa Dorin, președintele de ședință arată că la ședință mai participă alături 

de d-nul Vodicean Ioan, primarul comunei Săvârșin şi d-na Pascu Simona, secretar general al comunei 

Săvârșin. 

 

Nemaifiind alte probleme d-nul Popa Dorin, 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 30.06.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 
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2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 14.07.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

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

Consiliului local al comunei Săvârșin din data de 31.07.2020. INIȚIATOR: PRIMAR. 

4. – Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 

procedurii de acordare a acestora. INIȚIATOR:PRIMAR. 

5. – Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Săvârșin în Sistemul 

Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. 

INIȚIATOR:PRIMAR. 

6. – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.15. 

INIȚIATOR:PRIMAR. 

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și aprobarea 

vânzării prin licitație publică deschisă a terenului situat în loc. Căprioara înscris în C.F. nr.303038 

Săvârșin nr. cad.303038.INIŢIATOR: PRIMAR.  

8. – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui antecontract de vânzare-

cumpărare cu Societatea Cooperativa de Consum de Gr.I CONSUMCOOP Săvârșin, având ca obiect 

pact de opțiune cu promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a imobilului-Magazin Sătesc situat în 

sat Hălăliș. INIŢIATOR: PRIMAR.  

9. - Cereri și diverse. 

 D-nul Popa Dorin,  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 

PopaDorin, președintele de ședință supune la vot consilierilor aprobarea ordinei de zi, ordine de zi 

care se aprobă cu un numar de 10 voturi“pentru”, nici un vot “împotrivă” și nici o “abținere” și în 

temeiul art. 196 alin (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 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 ordinare a Consiliului Local Săvârșin din data de 

30.06.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

D-nul Popa Dorin, 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 30 iunie 

2020.  

D-nul Popa Dorin, 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 30.06.2020 care se aprobă cu un numar de 10 voturi“pentru”, nici un vot “împotrivă” 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 

14.07.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 

D-nul Popa Dorin, presedintele de sedinta,  arată că mai a avut loc o şedinţă extraordinară în 

data de 14.07.220, sens în care supune aprobării consiliului local procesul verbal al acestei şedinţe, 
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da cuvantul d-nei secretar care prezintă procesul verbal al ședinței anterioare a consiliului local din 

data de 14 iulie 2020.  

D-nul Popa Dorin, 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 14.07.2020 care se aprobă cu un numar de 10 voturi“pentru”, nici un vot “împotrivă” 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 instituirea unor 

facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora. INIȚIATOR:PRIMAR. 

 Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor în funcţie. 

 In continuare d-nul Popa Dorin, președintele de ședință invită pe cei prezenți la discuții și 

propuneri pe marginea celor prezentate. Nefiind obiecții asupra celor prezentate, d-nul Popa Dorin, 

presedintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare, care se aprobă cu un numar de 10 

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 înregistrarea 

Comunei Săvârșin în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând 

cardul bancar. INIȚIATOR:PRIMAR. 

Cvorum necesar: ½ din numărul consilierilor în funcție. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 10 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 

modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin 

Actul Adițional nr.15. INIȚIATOR:PRIMAR. 

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

Domnul primar spune că în curând trebuie să predăm şi noi pentru că s-a realizat investiţia pe  

Valea Băneştiului, dar după ce se realizează şi racordurile şi apoi o vom preda Companiei de Apă 

Arad. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 10 voturi pentru, nici un vot „împotrivă” 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 

Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului situat în loc. 

Căprioara înscris în C.F. nr.303038 Săvârșin nr. cad.303038.INIŢIATOR: PRIMAR.  

Cvorum necesar: 2/3 din numărul consilierilor în funcţie. 
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Dl primar spune că a primit încă o cerere cu nr.1293/27.07.2020 de la domnul Micu Petru 

Nicuşor prin care îşi exprimă dorinţa de a se înscrie la licitaţia pentru acest teren. Dl primar îndeamnă 

să se înscrie cât mai mulţi doritori pentru a obţine un preţ cât mai mare. 

Dl Schipor Filaret întreabă pe ce s-a făcut raportul de evaluare? Îi răspunde domnul primar că 

pe terenul înscris în CF nr.303038 Săvârşin, cu tot ce este acolo, potrivit acestui raport de evaluare. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 10 voturi pentru, nici un vot „împotrivă” 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 

încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Societatea Cooperativa de Consum de Gr.I 

CONSUMCOOP Săvârșin, având ca obiect pact de opțiune cu promisiune bilaterală de vânzare-

cumpărare a imobilului-Magazin Sătesc situat în sat Hălăliș. INIŢIATOR: PRIMAR.  

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

Domnul primar arată obiectivul care se realizează în satul Hălăliş, respectiv reabilitarea şi 

modernizarea căminului cultural şi de aceea avem nevoie de această încăpere pentru a avea o 

capacitate mai mare a căminului. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 10 voturi pentru, nici un vot „împotrivă” și nici 

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

Se trece la ultimul punct al ordinei de zi, respectiv Cereri și Diverse. 

Doamna secretar prezintă cererea înregistrată sub nr.1142/06.07.2020 din partea domnului Cirţi 

Ovidiu. 

Domnul primar spune că doreşte să se consulte cu consiliu local în privinţa acestei cereri să 

vedem dacă se doreşte să-I acordăm suprafaţa menţionată sau mai puţin, în condiţiile legii. 

Domnul primar propune să se facă demersuri pentru concesiune cu condiţia reabilitării 

subsolului. Deasemenea propune să vedem ce e în acel subsol şi legat de acesta să putem decide dacă 

concesionăm sau nu. 

Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea domnului primar. 

Cererea nr.1293/27.07.2020 a domnului Micu Petru Nicuşor care a fost prezentată anterior, 

domnul primar spune că i se dă posibilitatea să participle la licitaţia public ce se va organiza pentru 

terenul identificat în CF nr.303038. 

 

Diverse: 

Domnul Mariş Monel Aurel spune că sunt lăsate multe utilaje în drum, ceea ce dă un aspect 

inestetic al domeniului public şi pentru acest lucru ar trebui atenţionaţi cei în cauză. 

Blaj Marcel doreşte să se verifice cu constructorul de la SNCFR dacă este trecere la nivel cu 

calea ferată. Domnul primar spune că este trecere pe subsol pe lângă podul tehnologic. 

 

Nemaifiind alte problem 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 

                      POPA DORIN                      PASCU SIMONA 


