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                                            PROCES VERBAL 
 
    Încheiat astăzi 15.11.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a 
Consiliului Local Moneasa,  convocată în baza Dispozitiei nr. 75 din 
12.11.2019. 
         Locul: sala de ședințe a Primăriei 

Orele: 14:00. 
         La efectuarea prezenței efectuate de către Secretarul General al 
comunei Moneasa - d-șoara Stancu Amalia - Denisa, se constată că sunt 
prezenți un număr de  9 consilieri. 
 
            Se 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                                    Prezent 
8 POP PAMEL                                      Prezent 
9 ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN      Prezent 
 
          La ședință participă Primarul comunei Moneasa – dl. Herbei Ioan – 
Nuțu și Secretarul Comunei Moneasa d- șoara Stancu Amalia – Denisa. 
Avand in vedere faptul că mandatul de Presedinte de sedinta al domnului 
Barbatei Lazăr a expirat, acesta il propune ca președinte pe domnul 
consilier Groza Raul Gicu. Se supune la vot si se aprobă în unanimitate de 
către consilierii locali – 9 voturi PENTRU. 

Se trece la discutarea Proiectele de Hotarari. 
         Presedintele de sedinta  d-nul Groza Raul Gicu,  anunță  ordinea de zi 
a ședinței: 
1. PROIECT DE HOTARARE inițiat de Primarul comunei Moneasa, 
județul Arad, privind aprobarea ordinii de zi, a ședinței extraordinare a 
Consiliului Local Moneasa, din data de  15.11.2019; 
2. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, 
județul Arad, privind aprobarea procesului-verbal,  încheiat în sedinta 
extraordinară anterioara din data de 30.10.2019; 
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3. PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, 
județul Arad, privind exprimarea intenției Comunei Moneasa privind 
intrarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru 
Transportul Public Local Arad 
4.  PROIECT DE HOTARARE initiat de Primarul comunei Moneasa, 
județul Arad, privind reaprobarea completarii HCL nr.58/2019 prin 
aprobarea Caietului de sarcini in derularea procedurii de vanzare a celor 
18 loturi de teren, situate in CF nr.300629 Moneasa. 
         Proiectul nr.1. Presedintele de sedinta dl.  Groza Raul Gicu da citire 
Proiectului de Hotarare. Supune la vot Ordinea de zi a sedintei 
extraordinare. 
Domnul consilier Oprea Ioan propune schimbarea Proiectului de Hotarare 
numarul 4 și vânzarea doar a ultimelor 6 căsuțe pentru care proprietarii nu 
detin contract de concesiune, fără a mai fi puse in discutie cele pentru care 
exista un astfel de contract si pe care proprietarii ar avea posibilitatea sa le 
achizitioneze prin cumparare directa, beneficiind de dreptul de 
preemptiune. Se supune la vot, fiind votata astfel : voturi “pentru“ 9, 
"impotriva" - ,"abtineri" - , "absenti" -,  fiind adoptata  HCL nr.  103 din 
15.11.2019. 
         Proiectul nr.2. Presedintele de sedinta, dl. Groza Raul Gicu, da citire 
proiectului de Hotarare. Supune la vot  Procesul - Verbal al sedintei 
extraordinare din data de 30.10.2019 pus la dispozitia consilierilor in timp 
util, fiind votat  astfel : voturi “pentru “8", "impotriva" - ,"abtineri" 1(dl 
Miron Constantin – care a fost absent la ședinta anterioară), "absenti" - 
(dl. Miron Constantin),  fiind  adoptata  HCL nr. 104 din 15.11.2019. 
         Proiectul nr.3. – este prezentat de președintele de ședință domnul 
Groza Raul Gicu, care le explică Consilierilor Locali că este necesară 
aderarea la ADITPA deoarece se dorește preluarea acestui transport public 
de firme private ale căror costuri pentru transport vor fi mult mai mari iar 
batranii și elevii nu vor mai beneficia de reduceri. Mai mult decat atat este 
esential sa aderam la aceasta asociatie deoarece Moneasa este si o statiune 
balneoclimaterica iar turistii au nevoie de mijloc de transport pentru a se 
putea deplasa pe această rută. 
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se voteaza de către Consilierii 
Locali astfel:  voturi “pentru”  9, “impotriva” - ,  ”abtineri” -  , "absenti" -, 
fiind adoptata HCL nr. 105 din 15.11.2019. 
         Proiectul nr.4 - este prezentat de catre Primarul comunei Moneasa. 
Acesta le explică Consilierilor Locali faptul că aceste căsuțe se dorește a fi 
scoase la licitație tocmai pentru a fi puși, toți agenții economici din Piața de 
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Suveniruri, în legaliate. De asemenea, le explică acestora faptul că doar 
aceste ultime 4 căsuțe se dorește a fi vândute prin licitație publică deoarece 
ceilalți agenți economici au deja contracte de concesiune, au fost anunțați în 
scris că pot să cumpere, însă niciunul dintre ei nu s-a prezentat la sediul 
Primăriei cu cereri prin care să își exprime dorința de a cumpăra, caz în 
care oricum nu ar fi participat la licitație, singura modalitate prin care ei ar 
fi putut cumpăra, potrivit legii, ar fi fost vânzarea directă, ei beneficiind de 
dreptul de preemțiune deoarece au deja drept de folosință asupra terenului 
respectiv, plătind inclusiv impozit. 
Dl. Oprea Ioan propune scoaterea la licitație doar a ultimelor 4 căsuțe, fără 
a mai oferi și celorlalți agenți economici posibilitatea achiziționării acestor 
terenuri, în situația în care totuși si-ar exprima unul dintre ei dorința de a 
cumpăra acest teren, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 
Tinand cont de faptul că s-a aprobat modificarea acestui punct de pe 
Proiectul Ordinii de zi se va adopta HCL așa cum a fost aprobat noul 
Proiect de Hotarare adica scoaterea la vanzare doar a ultimelor 4 loturi. 
Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza de catre consilieri astfel:  
voturi  “pentru” 8", “impotriva” -  ,”abtineri” 1 (dl Talpoș Ionuț care este 
rudă – frate, cu unul dintre cei interesați să participe la licitație) "absenti" ,  
fiind adoptata  HCL nr. 106 din 15.11.2019. 

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 RA L, 
       GROZA RAUL GICU                             STANCU AMALIA - DENISA 
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