
Nr. 27 din 30.04.2Ct20

Proces verbal

Incheiat astazi 30.04.2020, cu ocazia sedintei ordinare a Cons;iliului local Josernii

Bargaului, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Presedinte de sedinta este dl. Trisca Teodor-Alin, desemnat prin Hotararea

Consiliului local Josenii Bargaului nr. 5/30.01 .2020.
in sala de qedinla a Consiliului local in legdturd cu consilierii prin utilizarea

mijloacelor electronice se aflI: Preqedintele de qedinJd in funcJie dl. 'Iriqc[ Teodor-Alin,
dl. primar Vrincean Nicolae, consilierul personal al primarului dl. Ilota Teofil-Nicugor
(pentru asigurarea legdturii prin utilizarea mijloacelor electronice), inspector superior

Parasca Remus-Florin (pentru minut[ gi procesul verbal al gedinjei), invitalii: d-na Iacob

Ileana- consilier superior qi d-na Mititean-Pop Otilia- inspector superior din Serviciul

buget finanle - contabilitate ;i de administrare a domeniului public r;i privat al comunei

(pentru date tehnice cu caracter financiar contabil privitoare la proiectele de hot[r6re).

Presedintele de sedinta face apelul nominal al consilierilor pentru a stabili
prezenta.

Prezen[a la qedinld se va proba prin confirmare scrisd pe whatsapp prin inscrie,rea

pe rdnd a rdspunsului: "prezent, am citit proiectele Ei precizirile". Se va inscrie nun:Lele

unui consilier pe rdnd qi se agteaptd rdspunsul consilierilor.
Din totalul de 15 consilieri si 2 tnvitati,la sedinta sunt prezerrti: 15 consilieri r;i 2

invitati.
Presedintele de sedinta supune aprobarii procesul verbal al sedintei trecute care a

putut fi analizat pe pagina Primariei comunei Josenii Bargaului la sectiunea Consiliul
local, subsectiunea Convocari sedinte, procese verbale.

Procesul verbal al sedintei trecute este supus votului, care dupa ce se aproba, se

semneaza de catre presedintele de sedinta.
in conformitate cu prevederile pct. I lit. a) gi b) din Anexa la Hotdrlirea

Consiliului local Josenii Bdrgdulut nr. 2112020, proiectele de hotdrlire nr. 14261202r) qi

143012020 au fost postate pe pagina Prim[riei comunei Josenii Bdrgdului

wwwjoseniibirgauluj.ro la secliunea "Consiliul local" subsecliunea "Proiecte hotdrAri cu

caracter normativ" gi in perioada24.03.-24.04.2020 nu aq fost depuse sugestii, popuneri

sau opinii cu valoare de recomandare;i nici contestalii. In perioadzL 24.03.-24.04.2Qt20-

ini{iatorul a revenit la proiectul nr. 142612020 cu unele coreclii fiind postat corectat la

data de 8.04.2020, pe aceeagi pagind la dispozilia persoanelor frzice gi juridice. Cel de-al

treilea proiect de hot[rAre nr. 7760 din 15.04.2020, privind desemnarea pregedinteluii de

gedin![ a Consiliului local Josenii Bdrg[ului in perioada 1.05.2020-31.07.2020, 
'este

postat pe pagina Primdriei comunei Josenii BArgdului www.-ioseniibirgaului.ro la

sec{iunea "SEDINTE DE CONSILIU LOCAL ONLINE". Tot in ace,ea$i secliune au fost

postate un numdr de 5 cereri a cetdlenilor care au un caracter mai urgent pentru rezolvare.

-dl. secretar Cuciurean- aduce la cunostinta consiliului local fapttul ca proiectele de

hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local indeplinesc

conditiile prevazute la aft. 136, alin. (8) din Ordonanta de Urgen'ta a Guvernului nr.

s712019.



Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi care a putut fr analizata pe

pagina Primariei comunei Josenii Bargaului la sectiunea Consiliul local, subsectiunea

Convocari sedinte, procese verbale.
Se supune votului ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare m. 1426 din24.03.2020, privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice clin comuna Josenii

Bargaului, in anul 2021- initiator primarul comunei;
2. Proiect de hotarare nr. 1430 din24.03.2020, privind stabilirea taxelor specizLle,

datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Josenii Bargaului, in anul

202I- initiator primarul comunei;
3. Proiect de hotarare nr. 1760 din 15.04.2020, privind desemnarea presedintelui

de sedinta a Consiliului local Josenii Bargaului in perioada 01.05.20:20-

31.07 .2020- initiator primarul comunei;
4. Cereri cetateni.
Supusa votului ordinea de zi se aproba in forma prezentata cu 15 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi:

l.Proiect de hotarare nr. 1426 din 24.03.2020, privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Josenii Bargaului,
in anul202l.

Preqedintele de gedinld da citire numdrului de ordine a proiec,tului de hotdrAre de

pe ordinea de zi, prezintd avizril comisiilor reunite, inclusiv propunerile care sunt

reflectate in precizdri la ;edinfa pe comisiile reunite ;i care au fost afiqate impreunl cu

avizele consultative pe pagina Primdriei comunei Jlosenii Bdrgdului

wwwjoseniibirgaulu-i.ro la secliunea "SEDINTE DE CONSILru LOCAL ONLINE".
Preqedintele de qedin!6 reaminteste modificarile propuse pe comisii si anume la

proiectul de hotdrAre nr. 142612020, anexanr.6 pozilia27- pentru a susline cheltuielile

cu achizifionarea atestatelor de proprietate gi a carnetelor de comercializare a produselor

din sectorul agricol, urmdtoarele: s5 fie intr-o singurd rubricaturd cu suma toatald de

35,00 lei pentru anul 2021, linAnd cont cd inci din anul 2018- d-na V[lean Floriica-

inspector asistent- ne-a atenlionat prin raportul nr. 1207 din 5.03.2018 cb este necesar sd

actuahzdmtaxa cel pulin la valoarea cu care se achizilioneazd formularele.

-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57l2ClI9,

precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului prir,'ind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta, cu modificarile propuse pe comisii

de presedintele de sedinta, cu un numar de 14 voturi pentru. Dl. Dan Florin nu a votat.

Se trece in continuare la punctul 2 al ordinii de zi:

2.Proiect de hotarare nr. 1430 din 24.03.2020, privind stabilirea taxelor speciale,

datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Josenii Bargauluio in anul 20tll.
Preqedintele de gedinld da citire numdrului de ordine a proier;tului de hotdrAre de

pe ordinea de zi, prezintd avizul comisiilor reunite, inclusiv propunerile care siunt

reflectate in prccizdri la Eedinla pe comisiile reunite gi care au fost afiEate impreunir cu

avizele consultative pe pagina Primdriei comunei Josenii Bdrg[rului

ungu,fqsetubggaul"uua Ia secliunea "SEDINTE DE CONSILIU LOCAL ONLINE".



Preqedintele de ;edin![ reaminteste modificarile propuse pe comisii si anume la

proiectul de hotdrdre nr. 143012020, anexa nr. 6 la lit. a) Taxa utilizatori casnici <lin

mediul rural- ca taxa pentru anul 2021 s[ fie stabilitd la 5,00 lei/persoan5/lun[, lindrnd
cont de faptul cd incepdnd cu luna noiembrie 2019, cetSlenii comunei au inceput

activitatea de selectare a deqeurilor- consider6nd necesar ca in anul 2021 sd se poatd

reflecta sloganul "pl[teqte pentru cdt arunci"- deoarece se agteaptd ca in urma selectiirii
plasticului ;i metalului din gunoiul menajer- s[ se intoarcd o sumd considerabild in
bugetul comunei care sd fie utilizat[ pentru suslinerea unei pdr"fi din suma necesard pentru

plata operatorului de salubrizare.
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019,

precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta, cu modificarile propuse pe comisii

de presedintele de sedinta, cu un numar de 14 voturi pentru. Dl. Dan Florin nu a votat.

Se trece in continuare la punctul 3 al ordinii de zi:

3.Proiect de hotarare nr. 1760 din 15.04.2020, privind desemnarea presedintelui de

sedinta a Consiliului local Josenii Bargaului in perioada 01.05.2020 -31.07.2020.

Preqedintele de gedin!6 da citire numdrului de ordine a proiectului de hotdr6re de

pe ordinea de zi, prezintd avizttl comisiilor reunite, inclusiv propunerile care sunt

reflectate in precizdri la gedinla pe comisiile reunite gi care au fost afiqate impreun[ cu

avizele consultative pe pagina PrimSriei comunei Josenii BArgdului

Wwwjoseniibirgaului.ro* la secJiunea "SEDINTE DE CONSILIU LOCAL ONLINE".
-dl. secretar Cuciurean- anunta presedintele de sedinta privind cvorumul adoptarii

hotararii prevazute la art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57l2Atl9,

precum si art. 228 din aceeasi ordonanta de urgenta a guvernului privind

incompatibilitatile.
Supus votului proiectul de hotarare se adopta cu un numar de 14 voturi pentru si o

abtinere: dl. Baci Ioan-Mihai.
Se trece in continuare la punctul 4 al ordini\ de zi:

4.Cereri cetateni.
l.Taut Dumitru-Daniel- Josenii Bargaului, nr.369- cerere privind acordarea cantitatiji de

25 mc lemn necesar pentru construirea unei case de locuit in regim de inaltime P+N4 si

imprejmuire teren.
Solutia: se aproba 25 mc lemn rasinos esenta rasinoasa partizi populatie Josenii

Bargaului.
Supusa votului solutia se aproba cu un numar de 15 voturi pentru'

2.Cojocar Mihaela-Maria- Josenii Bargaului, nr. 3691A- cerere privind acordarea

cantitatii de 25 mc lemn necesar pentru construirea unei case de locuit in regim de

inaltime D+P+M si imprejmuire teren.

Solutia: se aproba 25 mc lemn rasinos esenta rasinoasa partizi populatie Josenii

Bargaului.
Supusa votului solutia se aproba cu un numar de 15 voturi pentru.

3.Pudilic Ovidiu-Aurel, Pudilic Ioana- Stramba, nr. 69lA- cerere privind acordarea

cantitatii de 25 mc lemn necesar pentru construirea unei case de locuit in regimL de

inaltime P+M care se va edifica in satul Stramba, nr. 68/4'



Solutia: se aproba 25 mc lemn rasinos esenta rasinoasa partizi populatie Rusu Bargaului.
Supusa votului solutia se aproba cu un numar de 15 voturi pentru.

4.Pui Leonida- Josenii Bargaului, nr. 136- cerere privind acordarea cantitatii de 35 mc
lemn necesar pentru refacerea casei de locuit si a anexelor gospodaresti situate in locul
numit,,Pe Moine" afectate de incendiul din data de 13.04.2020.
Solutia: se aproba 35 mc lemn rasinos esenta rasinoasa partizi populatie Josenii
Bargaului.

Supusa votului solutia se aproba cu un numar de 14 voturi pentru. Dl. Dan Florin
nu a votat.
S.Vrincean Nicolae- primarul comunei Josenii Bargaului- raport privind spatiile inchiriate
din Caminul Cultural Josenii Bargaului.
Solutia: se va respecta hotararea veche, la bloc pentru ambele firme.

Supusa votului solutia se aproba cu un numar de 8 voturi pentru si 6 abtineri: dl.
Bucinas Daniel, dl. Ciotmonda Tudorel, dl. Cotu George, dl. Flore Ioan-Dan, dl. Rognean
Onisor si dl. Sovrea Dan-Vasile. Dl. Parasca Ioan nu a votat.
Ordinea de zi f,rind epuizata, cu aprobarea presedintelui de sedinta, inchei acest proces
verbal.

Contrasemneaza
Presedinte,

Trisca Teodor-Alin

Intocmit
Inspector superior,

Paray4 Remus
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