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PROCES VERBAL 

 
 
          Încheiat  ast zi  20.07.2018, cu ocazia edin ei ordinare, a Consiliului 
Local Moneasa, convocat  în baza Dispozi iei nr.50 din 13.07.2018. 
         Locul: sala de sedinte a Primariei Moneasa; orele: 13:00 
          La sedinta particip ,  Primarul comunei Moneasa, d-nul Herbei Ioan 
Nu u i pentru Secretarul comunei Moneasa, domnul Puie Ioan. 
            Secretarul efectueaz  apelul nominal al consilierilor : 
       
     1. GROZA RAUL GICU                     Prezent                     
     2. BRAD VIOREL S NDEL               Prezent 
     3. B RB TEI LAZ R                        Prezent 
     4. TALPO  IONU                               Prezent 
     5. ODINC  P UNEL                        Prezent 
     6. MIRON CONSTANTIN                  Prezent 
     7. OPREA IOAN                                  Prezent 
     8. POP PAMEL                                    Prezent 
     9. ODINC  MARIUS CRISTIAN    Prezent 
 
   Constatându-se c  edin a este  legal constituit . 

Secretarul comunei supune aprobarii procesul verbal al sedintei 
ordinare,  din 24.05.2018 , pus la dispozitia  consilierilor  locali în timp util, 
votat astfel: Voturi “pentru”  9 , “Împotriva” - ,”abtineri”- "absenti " - ,  
adoptandu-se  HCL Nr.42/24.05.2018. 
         Presedintele de sedinta, dl.Sodinca Marius Cristian , anunta ordinea 
de zi a sedintei ordinare : 
1.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea documenta iei de audit si 
studiul de oportunitate „Modernizarea sistemului de iluminat public din 
comuna Moneasa, judetul Arad; 
2.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Nomeclatorului stradal al 
comunei Moneasa, judetul Arad; 
3.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea incheierii unui contract 
de prestari servicii cu SC DUMEXIM SRL Oradea, pentru efectuarea unor 
lucrari de reparatii si modernizari capete strazi in comuna Moneasa, 
judetul Arad; 
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4.PROIECT DE HOT RÂRE-privind aprobarea unor modificari la 
obiectul de activitate a SC "PIETRARUL CODRU MOMA" SRL;  
5.PROIECT  DE  HOTARARE- privind aprobarea concesion rii  terenului 
în suprafa  de 75,75 mp, catre SC R&R SRL, pe o perioad  de 49 de ani, 
situat in comuna Moneasa, judetul Arad; 
6.PROIECT DE HOTARARE-privind reaprobarea trecerii bunurilor 
aferente sistemului de alimentare cu apa si  canalizare a UAT Moneasa , 
proprietate publica, din patrimoniul Consiliului judetean Arad, in 
patrimoniul Consiliului Local Moneasa; 
7.PROIECT DE HOTARARE-privind revocarea HCL nr.46/24.05.2018, 
privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in 
proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF 
nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha; 
8.PROIECT DE HOTARARE- privind aprobarea inregistrarii terenului , 
in suprafata de 24,33 ha, categoria de folosinta neproductiv, in proprietate 
privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69, nr.top 
14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha; 
9.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea acordarii unui ajutor 
financiar, in suma de 10000 lei, Bisericii Ortodoxe Moneasa; 
10.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rectificarii bugetare la 
Sectiunea Dezvoltare -  Capitolul Strazi; 
11.Diverse. 
   Presedintele de sedinta, supune la vot ordinea de zi, a sedintei   
ordinare, fiind votata astfel : voturi “pentru “ 9,  fiind  adoptata HCL 
nr.51/20.07.2018, privind aprobarea Proiectului Ordinii de zi. 

 Domnul Primar, solicita Consiliului Local, suplimentarea Ordinii de 
zi, prin  introducerea a doua  Proiecte de Hotarari,unul privind revocarea 
HCL nr.44/2018 si unul privind reaprobarea Constituirii Asociatiei 
Intercomunitare de Dezvoltare "Extindere Magistrala Gaz – Valea Crisului 
Alb".De asemenea, Primarul comunei Moneasa, solicita Consiliului Local 
retragerea de pe Ordinea de zi, a Proiectului de Hotarare  privind 
aprobarea concesion rii  terenului în suprafa  de 75,75 mp, catre SC R&R 
SRL, pe o perioad  de 49 de ani, situat in comuna Moneasa, judetul Arad, 
intrucit pana la data sedintei, nu a putut fi actualizat extrasul de Carte 
Funciara, cu privire la suprafata solicitata spre concesionare.  

Presedintele de sedinta supune la vot, noua Ordine de zi, fiind votata 
astfel : voturi “pentru “ 9,  fiind  adoptata HCL nr.52/20.07.2018 

 Se trece la discutarea Proiectelor de Hotarari. 
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  Proiectul nr.1, este prezentat de Viceprimarul comunei Moneasa, 
dl.Groza Raul Gicu, care da citire Proiectului de Hotarare. Acesta arata 
motivele pentru care este necesara schimbarea becurilor din comuna 
Moneasa, cu becuri tip LED-uri care sunt mult mai economice si mai 
rezistente in timp.  

 Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate, 
de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL nr.53/20.07.2018. 
           Proiectul nr.2, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu.Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.54/20.07.2018. 
           Proiectul nr.3, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan Nutu, care arata necesitatea asfaltarii unor capete de strazi in 
localitatea Moneasa si pe cale de consecinta incheierea unui contract de 
prestari servicii cu SC Dumexim SRL Oradea.  

Dl. Sodinca Paunel, propune asfaltare si in zona centrului de 
informare turistica, pe o distant de circa 100 m. 

 Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate, 
de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL nr. 55/20.07.2018. 
           Proiectul nr.4, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu.Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.56/20.07.2018. 

 Proiectul nr.5, a fost retras de pe Ordinea de zi de catre Primarul 
comunei Moneasa, dl.Herbei Ioan Nutu, initiatorul Proiectului. 

Proiectul nr.6, este prezentat de Primarul comunei Moneasa,  dl. 
Herbei Ioan-Nutu.Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.57/20.07.2018. 

Proiectul nr.7, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu, care arata consilierilor motivele pentru care este 
necesara revocarea. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.58/20.07.2018. 

Proiectul nr.8, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.59/20.07.2018. 
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Proiectul nr.9, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 8 consilieri prezenti, 1(unul) votand impotriva, 
fiind adoptata HCL nr.60/20.07.2018. 

Proiectul nr.10, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.61/20.07.2018. 

Proiectul nr.11, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.62/20.07.2018. 

Proiectul nr. 12, este prezentat de Primarul comunei Moneasa, dl. 
Herbei Ioan-Nutu. Se supune la vot  Proiectul de Hotarare. Se voteaza in 
unanimitate, de catre cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL 
nr.63/20.07.2018. 

 13.Diverse. 
Dl. Primar, prezinta consilierilor locali, programul de la Parada 

Clatitelor ce va avea loc in comuna Moneasa, in perioada 28-29 iulie 2018. 
Arata faptul ca se poate participa la prepararea clatitelor si ca persoana 
fizica si ca persoana juridical, inclusiv ca partid politic.  

Se pune in discutie, solicitarea verbala facuta in sedinta de catre 
domnul David Marius Radu, cu privire la neplata impozitului datorat,  pe 
lunile ianuarie-iunie 2018, intrucat acesta nu a desfasurat activitate pe 
spatial inchiriat. La propunerea domnului Primar, de a se accepta neplata 
impozitului, cei 9 consilieri locali au votat favorabil cererea.   
           Nemaifiind probleme, presedintele de sedinta, declara sedinta 
inchisa. 
          Pentru care s-a incheiat prezenta proces  verbal in 2 exemplare. 
 
 
 
P R E S E D I N T E  D E  S E D I N TA ,                            S E C R E T A R , 
      SODINCA MARIUS CRISTIAN                                        PUIE  IOAN 
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