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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, 28 august 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.113 din 21.08.2020, 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 8 consilieri locali din totalul 
de 11 consilieri în funcţie: David Viorel, Stanciu Dorinel, Mariş Aurel, Schipor Filaret, Tămăşan 
Claudiu, Popa Dorin, Constantin Carmen şi Dragoş Lucia, absenţi fiind: Vesa Vicolae, Blaj Marcel şi 
Neamţ Marius. 

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 PopaDorin, președintele ședinței ales pe trei luni 
consecutive. 

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 31.07.2020. INIŢIATOR: PRIMAR. 
2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului local al comunei Săvârșin din data de 28.08.2020. INIȚIATOR: PRIMAR. 
3. – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Comunei Săvârșin în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019. INIȚIATOR:PRIMAR. 

4. – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Comunei Săvârșin în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
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Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și 
nr. 3/06.03.2020. INIȚIATOR:PRIMAR. 

5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, 
Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. INIȚIATOR:PRIMAR. 

6. – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
comunei Săvârșin în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. 
INIŢIATOR: PRIMAR.  

7. - Cereri și diverse. 

Puncte introduse suplimentar pe ordinea de zi: 
1. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei 

Săvârșin pe anul 2020.INIŢIATOR: PRIMAR.  

 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 
Popa Dorin, președintele de ședință supune la vot consilierilor aprobarea ordinei de zi, cu 
suplimentarea acesteia, ordine de zi care se aprobă cu un numar de 8 voturi pentru, niciun 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 31.07.2020. 
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 31 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 31.07.2020 care se aprobă cu un numar de 8 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 acordarea unui 
mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Săvârșin în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării 
modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
704/02.12.2019. 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 8 
voturi pentru, nici un vot împotrivă și nici un vot 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 acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Săvârșin în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act 
adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 
1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020. 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 8 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 Actului 

Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 
INIȚIATOR:PRIMAR. 
 Cvorum necesar: 1/2 din numărul consilierilorîn funcţie. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 8 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 acordarea unui 

mandat special reprezentantului comunei Săvârșin în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
Compania de Apă Arad S.A. INIŢIATOR: PRIMAR.  

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

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 8 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 rectificarea 
bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Săvârșin pe anul 2020.INIŢIATOR: PRIMAR.  

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

Domnul primar spune că unul din capitolele unde se rectifică  este capitolul persoanelor cu 
handivap – asistenţa socială, unde nu am avut acoperită toata suma necesară. 

Doamna contabilă, prezentă în şedinţă, spune că s-a alocat pentru asistenţa socială, stimulentul 
educaţional şi s-a retras suma de 13,50 mii lei. 

Domnul primar spune că la Căminul de la Căprioara s-au instalat aparatele de climatizare. 

Nemaifiind alte discutii d-nul Popa Dorin, președintele de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre care este aprobat cu un numar de 8 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, respective Cereri și Diverse. 
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Domnul primar spune că ni s-a transmis de la Liceul Tehnologic o cerere cu necesarul de 
material pentru funcţionarea şi începerea şcolii, respectiv: măşti de protecţie pentru elevi, dezinfectanţi 
de mâini şi suprafeţe ş.a. Din scrisoarea vicepremierului licitaţia de materiale se întinde până în luna 
octombrie, fapt ce duce la asigurarea acestor material de către administraţia locală. 

Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea domnului primar. 
Cererea nr.1444/17.08.2020 a doamnei Cirţi Sabina care solicit ajutor de înmormântare pentru 

mama sa. 
Consiliul local constată că aparţinătorii şi moştenitorii nu s-au ocupat de întreţinerea defunctei, 

drept pentru care cererea nu se aprobă. 
Cererea nr.1485/21.08.2020 a domnului Vasile Gabriel care solicit amplasarea unei “căsuţe 

vieneze” în faţa localului său. 
Domnul Schipor Filaret spune să avem în vedere că este DN7.  
Se aprobă cu condiţia respectării ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în situaţia amplasării 

acestei căruţe prezentaă în fotografie. 
Domnul primar, în încheiere mulţumeşte încă o dată consilierilor pentru activitatea în acest 

mandat cu consiliul local. 
  
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 

POPA DORIN          PASCU SIMONA 


