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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27.07.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
Moneasa
Convocata in baza Dispozitiei nr.67 din 20.07.2017;
Orele:14,30.
Locul: Sala de sedinte a consiliului local;
La sedinta participa, Primarul comunei Moneasa, D-nul Herbei Ioan Nu u,
secretarul comunei-D-nul Puie Ioan si D-nul Bica Mihai,reprezentantul SC
TERAPEUTICA SA.
Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor :
1. GROZA RAUL GICU
Prezent
2. BRAD VINOREL S NDEL
Prezent
3. B RB TEI LAZ R
Prezent
4. TALPOȘ IONU
Prezent
5. ȘODINC P UNEL
Prezent
6. MIRON CONSTANTIN
Prezent
7. OPREA IOAN
Absent
8. POP PAMEL
Absent
9. ȘODINC MARIUS CRISTIAN
Absent
constatându-se ca sedinţa este legal constituit .
Secretarul comunei supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din
19.06.2017 ,pus la dispozitia consilierilor locali in timp util, votat astfel: Voturi “pentru”
6, “Impotriva”-,”abtineri”-; adoptandu-se HCL Nr.44/27.07.2017.
Preşedintele de sedinţ , anunţ ordinea de zi a şedinţei:
1.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 490 mp
teren,pe o perioada de 49 ani,aflat in domeniul privat al Comunei Moneasa,catre SC
TERAPEUTICA SA.
2.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare,in
vederea redobindirii dreptului de proprietate,asupra imobilului Teatru de vara Moneasa;
3.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea revocarii darii in folosinta gratuita,a
imobilului Gradinita,proprietate publica a Primariei Moneasa,catre Directia Judeteana
pentru Protectia Copilului Arad;
4.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea salarizarii personalului platit din
fonduri publice,conform Legii nr.153/2017,incepind cu luna iulie 2017.
5.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea rectificarii bugetului local-sectiunea
dezvoltare-respectiv finantarea PUG 2017;
6.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice,al Aparatului de specialitate a Primarului comunei Moneasa,pe anul 2017;
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7.Diverse
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare , votata astfel:
voturi”pentru” 6, „abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL Nr.45 din 27.07.2017.
Punctul nr.1- PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea concesionarii unei
suprafete de 490 mp teren,pe o perioada de 49 ani,aflat in domeniul privat al Comunei
Moneasa,catre SC TERAPEUTICA SA.
Prezint domnul Primar al Comunei Moneasa,Herbei Ioan-Nutu.
Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
La sedinta participa d-nul Bica Mihai,care solicita presedintelui de sedinta, sa ia
cuvintul.D-nul Bica arata ca proiectul se va construi cu fonduri europene ,este in faza de
finalizare si nu mai poate fi modificat amplasamentul.
D-nul Sodinca Paunel intreaba ca atunci cind s-a facut vinzarea terenului,nu s-a luat
in calcul terenul ?
D-nul Primar,arata ca asa a fost schita la acea data,cind s-a facut vanzarea terenului.
D-nul Bica propune amanarea Proiectului de hotarare,pe considerentul ca
amplasamentul nu este cel corespunzator si necesar pentru a fi definitivat proiectul pe
fonduri europene.
Presedintele de sedinta supune la vot,amanarea Proiectului de Hotarare,de la punctul
nr.1, votata astfel: voturi”pentru” 6 , „abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL
Nr.46/27.07.2017.
Punctul nr. 2 –PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea efectuarii
demersurilor necesare,in vederea redobindirii dreptului de proprietate,asupra imobilului
Teatru de vara Moneasa .
Prezint domnul Primar al Comunei Moneasa,Herbei Ioan-Nutu;
Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
D-nul viceprimar sustine Proiectul si crede ca Teatrul de vara, va fi retrocedat de Consiliul
Judetean Arad.
Presedintele de sedinta supune la vot punctul nr.2, votat asfel: voturi ”pentru” 6 ,
„abtineri”- , impotriva” - , adoptandu-se HCL Nr.47/27.07.2017.
Punctul nr. 3 – PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea revocarii darii in
folosinta gratuita,a imobilului Gradinita,proprietate publica a Primariei Moneasa,catre
Directia Judeteana pentru Protectia Copilului Arad;
Prezint domnul Primar al Comunei Moneasa,Herbei Ioan-Nutu
Comisia buget-finante avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Presedintele de sedinta supune la vot punctul nr.3 , votata asfel: voturi ”pentru” 6 ,
„abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL Nr.48/27.07.2017.
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Punctul nr. 4 – PROIECT DE HOT RÂRE – privind aprobarea salarizarii
personalului platit din fonduri publice,conform Legii nr.153/2017,incepind cu luna iulie
2017,
Prezinta doamna contabila a Primariei Moneasa,Ciupertea Adela Irina.
Proiectul este sustinut de Primarul Comunei Moneasa,d-nul Herbei Ioan Nutu.
D-na contabila – cresc salariile pentru muncitorii din Primarie si scad pentru patru dintre
angajati,viceprimar,secretar,contabilul si inspectorul taxe si impozite.
Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
Presedintele de sedinta supune la vot punctul nr.4, votat asfel: voturi ”pentru” 6 ,
„abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL Nr.49/27.07.2017.
Punctul nr. 5 –PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea rectificarii
bugetului local-sectiunea dezvoltare-respectiv finantarea PUG 2017.
Prezinta d-na Ciupertea Adela Irina,contabila Primariei Moneasa,care sustine
necesitatea suplimentarii bugetului,pentru finantarea PUG 2017.De asemenea solicita a se
insista la Consiliul Judetean Arad in vederea obtinerii unor sume de bani pentru Primaria
Moneasa la rectificarea din august.
Comisia buget-finante avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
Presedintele de sedinta supune la vot, punctul nr.5, votat astfel: voturi ”pentru” 6 ,
„abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL Nr.50/27.07.2017.
Punctul nr.6-PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice,al Aparatului de specialitate a Primarului Comunei Moneasa,pe anul
2017;
Prezinta Primarul Comunei Moneasa,d-nul Herbei Ioan-Nutu.
Comisia buget-finante avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
Presedintele de sedinta supune la vot, punctul nr.6, votat astfel: voturi ”pentru” 6 ,
„abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se HCL Nr.51/27.07.2017.
Punctul nr.7 - Diverse
Presedintele de sedinta, prezinta continutul cererii facute, de domnul Meleca
Alexandru,prin care solicita inchirierea in Parcul statiunii Moneasa a unei suprafete de 5
mp,incepind cu data de 07.07.2017,pentru a presta activitatea de curatatorie perne din pene
si puf.
Se supune la vot.Se voteaza impotriva in unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, prezinta continutul cererii facute, de doamna Veres Daniela
Viorica ,prin care solicita inchirierea in Parcul statiunii Moneasa a unei suprafete de 3 mp
pentru vinzarea de fructe.
Se supune la vot.Se voteaza impotriva in unanimitate de voturi.
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Presedintele de sedinta, prezinta continutul cererii facute, de domnul Danuletiu Luca
,prin care solicita inchirierea in Parcul statiunii Moneasa a unei suprafete de 9 mp pentru
vinzarea de produse lactate.
Se supune la vot.Se voteaza impotriva in unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, prezinta continutul cererii facute, de domnul Talpos Puiu,
,prin care solicita acordarea unui ajutor de inmormintare,pentru decesul mamei sale.
Se supune la vot.Se aproba cu votul a 5 consilieri din 6,acordarea unui ajutor banesc , egal
cu jumatate, din suma acordata pentru ajutorul de inmormintare.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi presedintele de sedinta anunta sedinta
inchisa.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exempare.

PRESEDINTE,

SECRETAR,

SODINCA PAUNEL

PUIE IOAN

