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                                            PROCES VERBAL 

 

    Incheiat astazi 23.09.2019, cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului 

Local Moneasa,convocata in baza Dispozitiei nr. 58  din 17.09.2019. 

         Locul: sala de sedinte a Primariei: orele: 14,00. 

         La efectuarea prezentei facuta de  Secretarul comunei Moneasa - d-

nul Puie Ioan, se constata ca sunt prezenti  8 consilieri, fiind absent dl. 

consilier Oprea Ioan. 

            Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor : 

       

1 GROZA RAUL GICU                       Prezent                     

2 BRAD VIOREL SĂNDEL                Prezent 

3 BĂRBĂTEI LAZĂR                         Prezent 
4 TALPOȘ IONUȚ                               Prezent 

5 ȘODINCĂ PĂUNEL                          Prezent 

6 MIRON CONSTANTIN                    Prezent 

7 OPREA IOAN                                    Absent 

8 POP PAMEL                                      Prezent 

9 ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN      Prezent 

 

          La sedinta participa Primarul comunei Moneasa – dl. Herbei Ioan 

Nutu,  Secretarul comunei Moneasa - dl. Puie Ioan,  d-soara consilier 

juridic Stancu Amalia Denisa. 

  Presedintele de sedinta d-nul  Barbatei Lazar  anunta  Ordinea de zi 

a sedintei : 

1.  PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa, privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare  a  Consiliului 

Local Moneasa din data de 23.09.2019; 

2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa, privind aprobarea procesului verbal  încheiat în sedinta 

anterioara din data de 22.08.2019;  

3.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea Noului Regulament de organizare si 

functionare a Consiliului Local Moneasa(art.632 Noul Cod); 

4.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei 
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publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, 
precum şi a protecţiei mediului în comuna Moneasa, judetul Arad; 

5.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa  privind aprobarea Organigramei si Statului de functii  pentru  

stabilirea funcţiilor publice si contractuale din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Moneasa, judetul Arad(art.628 Noul 

Cod); 

6.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad 

prin Actul Aditional nr. 9/2019; 

7.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea revocarii  HCL nr. 77 din 22.08.2019 privind 

trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al comunei 

Moneasa si prima intabulare a terenului situat in intravilanul comunei 

Moneasa in CF nr.300750 in suprafata de 1764 mp; 

8.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea intocmirii Proiectului Studiului de fezabilitate 

pentru infiintare distributie gaze naturale  in comuna Moneasa cu satul 

apartinator Ranusa  judetul Arad; 

9.   PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea rectificarii bugetare la sumele defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetului local Moneasa; 

10.  PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei 

Moneasa privind aprobarea constituirii fondului de conservare si 

regenerare a padurilor cu privire la procentul aplicat la volumul de masa 

lemnoasa autorizat in 2019.  

11.    Diverse. 

 Proiectul nr.1. Presedintele de sedinta, dl. Barbatei Lazar da citire 

Proiectului de Hotarare. Supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare, 

fiind votata astfel : voturi “pentru “ 8  ", "impotriva" - ,"abtineri" - , 

"absenti" 1  ,  fiind adoptata  HCL nr. 80 din 23.09.2019. 

          Proiectul nr.2. Presedintele de sedinta, dl. Barbatei Lazar da citire 

Proiectului de Hotarare.  Supune la vot  procesul verbal al sedintei ordinare 

din data de 22.08.2019, pus la dispozitia consilierilor, fiind votat  astfel : 

voturi “pentru “ " 8 ", "impotriva" - ,"abtineri" 1 , "absenti"  1  ,  fiind 

adoptata  HCL nr. 81 din 23.09.2019. 

Proiectul nr.3. - este prezentat de Primarul comunei Moneasa, 

dl.Herbei Ioan Nutu, care da citire Proiectului de Hotarare. Se supune la 
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vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre consilieri, 

votat astfel: voturi “pentru” "8" , “impotriva”- ,”abtineri”- ,  "absenti" 1 , 

fiind adoptata HCL nr. 82 din 23.09.2019. 

         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. 83 din 23.09.2019. 

        Proiectul nr.5. - 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. 84 din 23.09.2019. 

         Proiectul nr.6. - 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. 85 din 23.09.2019. 

         Proiectul nr.7. - 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. 86 din 23.09.2019. 

          Proiectul nr.8. - 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. 87 din 23.09.2019. 

           Proiectul nr.9.- 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. 88 din 23.09.2019. 

Proiectul nr.10.-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. 89  din 23.09.2019. 

 11.  Diverse. 
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Dl. Primar informeaza consilierii locali despre Concursul National al 

Echipajelor de Ambulanta 2019, ce a avut loc in localitatea Moneasa, cu 

prezenta mare de concurenti inclusiv din Republica Moldova si cu o reusita 

foarte mare. 

 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,         S E C R E T A R  G E N E R A L , 

             BARBATEI  LAZAR                                    PUIE  IOAN 
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