ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA MONEASA
PRIMĂRIA
Adresa: loc. Moneasa,str.Principala nr. 71, jud. Arad; Cod poştal 317220;
tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164
E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 19.07.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local Moneasa,convocata in baza Dispozitiei nr. 44 din 15.07.2019.
Locul: sala de sedinte a Primariei: orele: 14,00.
La efectuarea prezentei facuta de Secretarul comunei Moneasa - dnul Puie Ioan, se constata ca sunt prezenti 8 consilieri.
Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GROZA RAUL GICU
BRAD VIOREL SĂNDEL
BĂRBĂTEI LAZĂR
TALPOȘ IONUȚ
ȘODINCĂ PĂUNEL
MIRON CONSTANTIN
OPREA IOAN
POP PAMEL
ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN

Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Absent

La sedinta participa Primarul comunei Moneasa – dl. Herbei Ioan
Nutu, Secretarul comunei Moneasa - dl. Puie Ioan, d-soara consilier juridic
Stancu Amalia Denisa.
Constatandu-se ca sedinta este legal constituita Secretarul comunei
Moneasa, supune aprobarii, procesul verbal al sedintei ordinare din
19.06.2019, pus la dispozitia consilierilor locali in timp util, votat astfel:
Voturi “pentru” 8 ", “impotriva”- ,”abtineri” -" absenti" 1 , adoptandu-se
HCL nr. 63 din 19.07.2019.
Secretarul comunei Moneasa, supune aprobarii, procesul verbal al
sedintei ordinare din 02.07.2019, pus la dispozitia consilierilor locali in
timp util, votat astfel: Voturi “pentru” 8 ", “impotriva”- ,”abtineri” -"
absenti" 1 , adoptandu-se HCL nr. 64 din 19.07.2019.
Secretarul comunei Moneasa, supune aprobarii, procesul verbal al
sedintei ordinare din 11.07.2019, pus la dispozitia consilierilor locali in
timp util, votat astfel: Voturi “pentru” 8 ", “impotriva”- ,”abtineri” -"
absenti" 1, adoptandu-se HCL nr. 65 din 19.07.2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA MONEASA
PRIMĂRIA
Adresa: loc. Moneasa,str.Principala nr. 71, jud. Arad; Cod poştal 317220;
tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164
E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro

Presedintele de sedinta d-nul Brad Vinorel Sandel anunta Ordinea de
zi a sedintei :
1.PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea primei intabulari in
Cartea Funciara a terenurilor din localitatea Moneasa, judetul Arad in
suprafata totala de 13008 mp situat in intravilanul comunei Moneasa
judetul Arad;
2.PROIECT DE HOTARÂRE-privind aprobarea dezmembrarii terenului
situat in intravilan, domeniul privat al comunei Moneasa, in suprafata
totala de 3867 mp din CF 300778 Moneasa si vanzarea loturilor rezultate
conform nr. 50/1991;
3.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea situatiei bunurilor
receptionate de Compania de Apa Arad in anul 2018 si declararea lor de
interes public local;
4.PROIECT DE HOTARÂRE–privind aprobarea modificarii Contractului
de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
prin Actul Aditional nr. 12;
5.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea Contului de executie al
bugetului local al comunei Moneasa la 30.06.2019;
6.PROIECT DE HOTARARE-privind aprobarea rectificarii bugetului
local al comunei Moneasa, Sectiunea Dezvoltare, pentru finantare PUG, cu
suma de 7000 lei;
7.Diverse.
Presedintele de sedinta, dl. Brad Vinorel Sandel, supune la vot,
ordinea de zi a sedintei ordinare, fiind votata astfel : voturi “pentru “ 8 ",
"impotriva" - ,"abtineri" - , "absenti" 1 , fiind adoptata HCL nr. 66 din
19.07.2019.
Proiectul nr.1 - este prezentat de Primarul comunei Moneasa,
dl.Herbei Ioan Nutu, care da citire Proiectului de Hotarare.Se supune la vot
Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat
astfel: voturi “pentru” 8 " , “impotriva”- ,”abtineri”- , "absenti" 1 , fiind
adoptata HCL nr. 67 din 19.07.2019.
Proiectul nr.2 – este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa
care da citire Proiectului de Hotarare. Se supune la vot Proiectul de
Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi
“pentru” 6 " , “impotriva” - ,”abtineri” 2 "absenti" 1 , fiind adoptata HCL
nr. 68 din 19.07.2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA MONEASA
PRIMĂRIA
Adresa: loc. Moneasa,str.Principala nr. 71, jud. Arad; Cod poştal 317220;
tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164
E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro

Proiectul nr.3 - este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa
care da citire Proiectului de Hotarare. Se supune la vot Proiectul de
Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi
“pentru” 8 ", “impotriva” - ,”abtineri” - "absenti" 1, fiind adoptata HCL
nr. 69 din 19.07.2019.
Proiectul nr.4 - este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa,
care da citire Proiectului de Hotarare.Se supune la vot Proiectul de
Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, votat astfel: voturi
“pentru” 8 ", “impotriva” - ,”abtineri” - , "absenti" 1, fiind adoptata
HCL nr. 70 din 19.07.2019.
Proiectul nr.5 - este prezentat de catre Contabila comunei Moneasa,
dna Ciupertea Adela Irina, care da citire Proiectului de Hotarare.Se supune
la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri,
votat astfel: voturi “pentru” 8 ", “impotriva” - ,”abtineri” - , "absenti"1,
fiind adoptata HCL nr. 71 din 19.07.2019.
Proiectul nr.6 - este prezentat de catre Contabila comunei Moneasa,
dna Ciupertea Adela Irina, care da citire Proiectului de Hotarare.Se supune
la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri,
votat astfel: voturi “pentru” 8 ", “impotriva” - ,”abtineri” - , "absenti"1,
fiind adoptata HCL nr. 71 din 19.07.2019.
Diverse.
Dl.Primar informeaza consilierii locali despre aprobarea Proiectului
pe fonduri europene nerambursabile privind "Achizitie solutie de eadministrare si buldoexcavator in comuna Moneasa, judetul Arad", in
valoare de 80000 euro, care a fost declarat eligibil si selectat.
Dl.Primar da citire cererii nr.2006 din 16.07.2019 facuta de dna Baul
Floare, prin care solicita extinderea suprafetei de teren pana la nivelul
terasei aferente chioscului din Piata de suveniruri, in vederea construirii
unui magazin inchis. Dl.Primar propune masurare, rectificare CF si plata
diferentei de suprafata.Se supune la vot. Se voteaza cu 8(opt) voturi pentru.
Dl.Primar da citire cererilor cu nr. 1424 din 11.07.2019 a dlui Talpos
Puiu, nr.1936 din 12.07.2019 a dlui Coroban Viorel, nr.1964 din 15.07.2019
a dlui Rarinca Nastase Marian si nr.1978 din 16.07.2019 a dnei Talpos
Luminita, care sunt detinatori de casute in Piata de Suveniruri din loc.
Moneasa si care solicita vanzarea terenurilor aferente constructiilor in
suprafetele prevazute in HCL nr.48 din 30.05.2019.Se supune la vot. Se
voteaza in unanimitate cu 8(opt) voturi pentru.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi presedintele de sedinta
anunta inchiderea acesteia.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces -verbal in 2 exemplare.
P R E S E D I N T E SEDINTA,
BRAD VINOREL SANDEL

SECRETAR,
PUIE IOAN

