
ROMANIA
JUDETUL ARAD

coMUNA SAVAR$rN
CONSILIUL LOCAL

Comuna Savirsin, nr. 3 7, judetul Arad, tel: 0257 5 57 27 0 ; fax: 025'1 5 57 1 7 0 ;

e-mail : p1tmalraszlygirn@yahoq.aqm

HOTARATTEA NR. 48

din 13.05.2022

privind aprobarea confinutului Procesului-verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului Local SivA
din data de29.04.2022

Consiliul local al comunei Sdvdrgin, intrunit in qedintd ordinard in data de 13.05.2022;

Avind in vedere:
- Procesul-verbal al qedinlei ordinare al Consiliului Local

- prevederile art.138 alin.(l5) 9i ale art.139 alin.(4) din
Administrativ;

Sivirgin din data de29.04.2022

OUG nr.5712019 privind Cod

in temeiuf prevederilor art.I39 alin.(1) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,

HOTARA$TE:

Art.l. - Se aprobd confinutul Procesului-verbal al qedinfei ordinare a Consiliului Local

din data de 29.04.2022, conform Anexei care face parte integrantd din prezenta hot[rdre.

Art.2.- Prezenta hotirAre se comunici cu:

- Institufia Prefectului - jud. Arad;

- Primarul comunei S[vArgin.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
SUBA ADRIAN MARIUS

Contrasemneazil,
SECRETAR GENERAL

JURCA CARMEN CRISTINA



ROMANIA
JUDETUI, A\AD

coMUNA SAVAR$rN
CONSILIUL LOCAL

comunasivfirqin, nr. 37, judeful Arad, telz 0257557210; faxz 0257551170;
e-mail : primariasavarsin@yahoo.com

PROCES VERBAL

Incheiat azi,29 APRILIE 2022inSedinla Ordinari a Consiliului local al comunei SivA
jude{ul Arad.

Convocarea a fost ftcut[ \n baza Dispozi{iei nr. 99 din 09.05.2022, in temeiul prevederilor

alin.1) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrrativ.
La apelul nominal al domnei secretar general se constat[ c5 sunt prezenli 10 consilieri locali din

de I I consiiieri in functie: Butariu Daniel Andrei, Deacu Sasu losif Daniel, Dragos Lucia, Farkaq $

Andrei, Jurcoane Cristina Monica, Matei Florin, Neam{ Marius Cdt[lin, Suba Adrian Marius, Vesa Nicol

Consilierii au fost convoca{i pebaza convocatorului, prin intermediul secretarului comunei Sdvd

compartimentului relafii publice privind convocarea la gedint6, ordinea de zi, precizarea locului des

gedinlei gi alte indrumiri specifice.

$edinta ordinar[ este deschis[ de d-nul Farkag Stefan Andrei, preqedinte de gedin!5 ales in

2022 pe trei luni consecutive.

Sedilta de lucru a Consiliului local este legal constituitd fiind prezenti un numar de 10 consi

totalul de 1 1.

In continuare dl. Farka; $tefan Andrei, pregedintele de qedin{[ ales aratd cd la gedinfl mai

- d-na Jurca Carmen, secretar general al comunei SbvArqin.

In continuare dl. Farkaq $tefan Andrei, preEedintele de ;edin!6 propune si se aprobe ordinea de

care sd se treaci la dezbaterea acesteia.

OR.DINEA DE ZI:

1. Proiect de hot[rAre privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului local

comunei S[vArqin din data de29.04'2022'
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea confinutului

Consiliului Local Sdvdrsin din data de 31.0'-1.2022'

Procesului-verbal al sedintei ordinare

3. Proiect de hot6r6re privind aprobarea modificdrii organigramei 9i a statului de funclii ale

aparatului de specialitate a Primarului comunei S[vArqin.

4. Proiect de hotdrAre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei SdvArqin in

Adunarea General6 a Asocialilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public

Arad in vederea aprobdrii modificbrii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de

transport public local nr. 704102.12.20f9.
5. Proiect de hotbrAre privind rectificarea bugetului de

Comunei SdvArqin.

venituri qi cheltuieli pentru anul2022

5. Proiect de hotdrAre privind acualizarea tarifelor pentru

Asociatia Ocolul Silvic Mocsoni Starcea.

prestdrile de servicii de pazd, oferite de

1. Proiect de hot[rdre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru

com. S[vdrqin in suml de 10.700 lei pentru reparalia gardului ce

satul Toc.
Diverse.
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Dl.
zi.

Farkag $tefan Andrei, pregedintele de qedinld invitd pe cei prezen{i s[ vina cu propuneri privind ordi
Nefiind nici un fel de discuJii asupra ordinei de zi gi nefrcAndu-se alte propuneri, preqedintele de

supune la vot consilierilor aprobarea ordinei de zi, ordine de zi carc se aprobi cu un numar de 10

pentru, niciun vot impotrivd gi nici o ablineri qi in temeiul aft. 196 alin (1) lit. "a" din OUG nr. 5712019

Codul Administrativ se adoptd hotdrArea.

Se trece la punctul urmator al ordinei de zir Proiect de hotlrAre privind aprobarea conli
Procesului-verbal al qedin(ei ordinare a Consiliului Local SIvArgin din data de 31.03.2022.
INITIATOR: PRIMAR.

Domna secretar general spune c5 Procesului-verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului Local SdvArgin d
de 31.03.2022 afostprezentat ca material pentru gedinJd pentru luare la cunoqtin{d de cdtre consilieri.

Nemaifiind alte discufii, pre;edintele de gedinp, supune spre aprobare proiectul
cu un numir de 10 voturi "pentru", nici un vot "impotrv6" gi nici o "abtinere" gi
a privind Codul Administrativ se adoptd hotarArea.

de hotdrAre care este

in terneiul art. 196 alin

Se tt'ece la punctul urmator al ordinei de zi: Proiect de hotlrAre privind aprobarea mod
organigramei gi a statului de func{ii ale aparatului de specialitate a Primarului comunei Si
INITIATOR: PRIMAR.

Domna secretar general spune cd modificdrile asupra statului de func{ii si a organigramei sunt cele
in raport gi cele cerute de ANFP Bucureqti.

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi: Proiect de hotflrdre privind aprobarea bugetului de
qi cheltuieli pentru anul 2022. INITIATOR: PRIMAR.

Cvorum rlecesar: din numdrul consilierilor in funcfie.
Doamna Herbei Ileana, consilier superior in cadml compaftimentului contabilitate,
hotlrAre qi reparlizarea sumelor pe capitolele bugetare qi rnenfioneazd, ca a primit 6900
lemne.

prezinti propu
lei pentru incalz

Nernaifiind alte discutii, pregedintele de qedin![ supune spre aprobare proiectul de hot6rAre care este a

un numar de 10 voturi pentru, nici un vot ,,impotrivi" gi nici o ,,abtinere" gi in temeiul art. 196 alin ( 1)

privind Codul Administrativ se adoptb hotirArea.

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi: Proiect de hotirdre privind acordarea unui mandat
reprezentantului Comunei SdvArgin in Adunarea Generalfl a Asociafilor Asocia{iei de
Intercomunitarl de Transport Public Arad in vederea aprobirii modificlrii Contractului de de
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704102.l2.2019.INITIATOR: PRIMAR.

Nemaifiind alte discutii pregedintele de gedinla supune spre aprobare proiectul de hotdr6re care este

un numar de 10 voturi pentru, nici un vot ,,impotriv6" gi nici o ,,ab!inere" gi in temeiul art. 196 alin (l)
privind Codul Adrninistrativ se adoptd hotdrArea.

Se trece la punctul urmator al ordinei de zi: Proiect
prestirile de servicii de pazd, oferite de Asocia{ia
PRIMAR.

de hotirflre privind acualizarea tarifelor

D-na contabil aratd c5 ar fi o creqtre de 423 lei pentru cele 146 ha avute in pazd.
Cvorum necesar: din numdrul consilierilor prezenfi.
Nemaifiind alte discutii, preqedintele de Eedin!6 suLpune spre aprobare proiectul de hotdrAre care este
cu un nulnar de 9 voturi pentru, nici un vot,,impotrivd" gi nici I ,,ab1inere" si in temeiul art.796 alin (1)
privind Codul Administrativ se adopti hotdrArea.

Ocolul Silvic Mocsoni Starcea. I
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Se trece la punctul urmator al ordinei de zi. Proiect de hotirAre privind aprobarea unui
financiar pentru Biserica Ortodoxi din Toc, com. Slvffrgin in sumi de 10.700 lei pentru re
gardului ce imprejmuieqte cimitirul din satul Toc.INIIIATOR: PRIMAR.

Se prezinti devizul gi este aprobata suma totald pentru cererile facute in suma de 10.700 lei.
Cvorum necesar: Vz dinnumilrul consilierilor in func{ie.
Nemaifiind alte discutii, preqedintele de gedinfd supune spre aprobare proiectul de hot[rAre care este

un numar de l0 voturi pentru, nici un vot ,,impotriv6" gi nici o ,,abJinere" gi in temeiul art. 196 alin (1)
privind Codul Administrativ se adoptd hot[rArea.

Se trece la ultimul punct al ordinei de zi: Diverse.
Cererea nr. 10125.04.2022, inregistrata la Primaria Comunei SdvArgin

850129.04.2022 a dnei.Illaj Aurora Ana - administrator al SC TOP MAR
cu sediul in sat Toc, nr. l49,jud. Arad prin care solicitd recuperarea in
facute in spatiul inchiriaf - proprietatea Comunei S[vArqin.

Dna. Consilier Dragog Lucia spune cd trebuie prezentate documentele, facturile gi cd se restituie suma in

doar daca legislatia in vigoare ne permite acest luctu, consilierii prezenti sunt de acord cu aceasta

Se amAnd pentru urmatoarea sedin{b pentru aprezentadocumentele si pentru afrprezentatdbaza legal6.

Cererea nr. 10125.04.2022 preottlui paroh Romulus Nelu Francescu inregi
Prim[ria Comunei SivArsin cu nr. 821127.04.2022 prin care solicit[
folosin![ a unei incdperi a imobilului Scolii Generale din Toc ( fosta

care s[ serveasci drept Capeli lVtroftuard p6nd la construirea unui locas

pentru aceasta destina{ie. Consilierii sunt de accord ca acest spatiu sa fie
cu plata utilitalilor sa fie facuta de catre bisericd (apa, curent, int
curatenie).

Dl. consilier Suba spune ca trebuie amplasate indicafoare, limitatoare de viteza pe anumite sttazi.
Dl. consilier Vesa cere motarea burlanelor la sediul APIA.

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

hotirArile adoptate se inainteaz[ Institufiei prefectului.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Jurci Carmen CristinaF'ARKAS
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