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Proces verbal

Incheiat azi, 24.02.2016 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului

nr. 72 din 19.02.2016, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise
adresate domnilor consilieri.

Sunt prezenti la sedinta 12 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna
Gheorghe, doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, domnul Demetrescu
Radu, doamna Florutiu Eugenia, domnul Gavrila Cornel, domnul Maris Adrian, domnul
Strava Daniel, domnul Titiriga Ion, domnul Toma Teodor, domnul Schiop Iustin,
doamna Vekas Rodica

Absenti sunt: domnul Sirb Cristian si domnul Sodinca Petru.
La sedinta participa domnul primar, Feies Gheorghe, doamna Sirb Lavinia,

doamna Petrisor Clara, consilier juridic si domnul Ulica Adrian, contabil sef.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de

19.02.2016 a  Dispozitiei nr. 72 a Primarului orasului Sebis.
Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora

si locul desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, da citire urmatoarei:
Ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a
Consiliului Local Sebis din data de 24.02.2016
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local Sebis a d-nei. Vekas Rodica Maria si modificarea Hotararii Consiliului
Local Sebis nr. 6 din 21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sebis.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta
Consiliului Local Sebis din data de 29.01.2016.
4.      Discutarea si analizarea adresei nr. 176 din 11.02.2016 a Liceului Teoretic
Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 795 din 11.02.2016 prin care
solicita sprijin in finantarea cheltuielilor legate de decontarea navetei cadrelor
didactice in cuantum estimat de 23.000 lei.
5.      Discutarea si analizarea adresei nr. 177 din 11.02.2016 a Liceului Teoretic
Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 796 din 11.02.2016 prin care
solicita finantare complementara in suma de 228.590 lei.

Discutii
1. Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 1  al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a
Consiliului Local Sebis din data de.  24.02.2016

Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 1
al ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
2. Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 2  al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local Sebis a d-nei. Vekas Rodica Maria si modificarea Hotararii
Consiliului Local Sebis nr. 6 din 21.06.2012 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Sebis.

Doamna secretar arata ca in cadrul Comisiei de validare s-a validat mandatul
de consilier local al doamnei Vekas Rodica Maria, urmeaza depunerea juramantului.
Doamna Vekas Rodica Maria da citire juramantului.
3. Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 3 al ordinii de zi
-Proiect de hotarare privind privind aprobarea procesului verbal incheiat la
sedinta Consiliului Local Sebis din data de 29.01.2016.
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Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 3
al ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
4. Domnul presedinte de sedinta da citire adresei nr. 176 din 11.02.2016 a
Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 795 din
11.02.2016 prin care solicita sprijin in finantarea cheltuielilor legate de decontarea
navetei cadrelor didactice in cuantum estimat de 23.000 lei si a adresei nr. 177 din
11.02.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 796
din 11.02.2016 prin care solicita finantare complementara in suma de 228.590 lei.

    Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca sunt doua adrese depuse de catre
doamna directoare de la liceu, care s-au depus si inainte de elaborarea Bugetului
local. Scoala este dezinteresata si nu cere ceea ce trebuie, sunt 5.000.000.000 lei dati
pentru sala de sport, aceasta suma  nu apare in niciunul din actele dintre scoala si
Primarie, Consiliul Local intervine prin investitii, modernizari de spatii, iar banii pentru
salarii si pentru cheltuiala/elev vin de la Minister, Guvern. Scoala cere bani pentru
dotari, aceste dotari au fost anul trecut facute din banii /elev. Intr-un an s-au dat banii
inapoi, dar putea sa se plateasca din banii/elev, conform legii, naveta cadrelor
didactice, etc. De exemplu, la Spital nu platim noi mancarea bolnavilor si
medicamentele.

Domnul Strava Daniel intreaba daca este hotarare de guvern care specifica
acest lucru, ca transportul profesorilor sa fie platit de catre primarie.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca exista un protocol intre sindicate si
minister, primariile nu platesc pentru ca s-a facut un angajament pe bugetul altora,
adica sa  plateasca primariile transportul cadrelor didactice.

S-a platit catre scoala pe langa 19.000.000.000 lei pentru ateliere scoala,
15. 000.000.000 pentru gradinita P+1, 5.000.000.000 lei, pentru sala de sport din
curtea scolii s-au platit 2.000.000.000 lei, urmeaza anul acesta restul de
3.000.000.000 lei. Prin buget s-au mai dat 330.000.000 pentru motorina la microbuzul
scolar, alte deconturi si alte cerinte, la impartire scoala a bagat toti banii la motorina,
acum ei nu au bani pentru deconturi, propune ca ei sa-si imparta banii si domnii
consilieri sa fie de acord. Pentru motorina nu au nevoie de 330.000.000 lei suma de
150.000.000 le-ar fi suficienta ca sa aduca copii de la Salajeni si de la Donceni; atunci
cand nu vor mai fi bani vom rectifica si vom alimenta treptat. Acesti bani nu se dau ca
sa stea intr-un cont. Si la noi impozitele nu vin dintr-o data, ci treptat. Din 330.000.000
lei, 70.000.000 pentru decontare delegatii, 30.000.000 pentru ISU, 50.000.000
Proiecte Europene speram sa si faca, 30.000.000 pentru sanatatea in munca a
cadrelor si a elevilor, sunt in total 5 capitole. Suma nu este bine sa fie toata intr-un
cont si  sa nu poata fi folosita. Scoala are o problema, doamna contabila este bolnava,
scoala are probleme in gestionarea acestor lucruri. Sunt multi care-si dau cu parerea
privitor la bani. Suma aprobata de consiliul local este de 330.000.000 lei,  domnii
consilieri sa fie de acord ca scoala sa-si imparta acesti banii pe 5 capitole.

Domnul Strava Daniel intreaba daca este vorba de punctul 5.
Domnul Gavrila Cornel arata ca se repeta punctul 4 cu transportul in cererea de

la punctul 5.
Domnul Titiriga Ion crede ca trebuie prezentat la unison asa cum se vorbeste

acum, in mii lei nu in milioane. Cand se vorbeste in milioane este vorba de o suma
mult prea mare. E vorba doar de 3000 lei nu de 30.000.000 lei. 7.000.000.000 au fost,
acum este vorba de 7000 lei. Daca doamna directoare a solicitat, trebuia chemata la
sedinta.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca avem 2 consilieri locali reprezentati
in Consiliul de administratie al scolii.

Domnul Titiriga Ion crede ca suma aceasta nu este mare, depinde cum este
folosita.
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Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca naveta este trecuta pe ambele
adrese. Este doar pentru cei care nu locuiesc in Sebis, dar sunt angajati in Sebis. Noi
la primarie avem persoane din Buteni carora nu li se deconteaza naveta. E o
anomalie, este acum un proiect de lege pentru desfiintarea inspectoratelor scolare. La
spital, de exemplu se dau bani, dar angajarile sunt facute de spital. Nu este normal ca
inspectoratul sa faca angajari si apoi sa se ceara de la primarie sa  plateasca bani

Domnul Toma Teodor arata ca nu se refera la bani ci doar la capitole, bugetul
nefiind pe capitole contabile  nu se pot da banii, contabilul trebuie sa scrie conturile.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca si contabilul primariei dar si al scolii
trebuie sa scrie denumirea si toate simbolurile. Contabila scolii a dictat domnului
Toma Teodor cateva simboluri dar nu toate.

Domnul Toma Teodor crede ca cele doua contabilitati trebuie sa colaboreze,
domnul contabil spune ca nu poate da banii direct.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca, contabilul pune banii intr-un cont,
scoala trebuie sa spuna ca vrea bani si sa spuna capitolul respectiv. Scoala trebuie sa
stie capitolele. Acum s-au trimis aceste acte, mai sunt si alte documente prin care se
cer bani  2.000.000.000 lei pentru un punct turistic pentru ca este frumos la Salajeni,
dar acolo scoala este inchisa. In ziarul de ieri apare poza un primar si cu scoala de la
Nadalbesti, pusa la punct, dar inchisa. Asa ar fi si la Salajeni. A discutat cu doamna
directoare, tot ce este cerut in adrese ar putea sa se plateasca din banii/elev, dar nu
doreste sa-i consume si cere de la noi, de la primarie. Nu a reusit sa inteleaga ce
doreste. Scoala cere primariei sa faca dotari de la primarie si ei sa nu cheltuiasca
nimic dar sa faca  altceva cu banii. Daca banii acestia 33.000.000 lei ii imparte pe 5
capitole se poate termina anul scolar fara probleme, daca se termina banii mai dam.

Doamna Batrana Adriana intreaba ce se intampla cu bursele.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca banii de bursa nu au fost acordati

niciodata, este vorba de o suma imensa de bani, copii nu sunt toti din Sebis, nu putem
de la bugetul local sa suportam aceste cheltuieli.

Domnul Titiriga Ion crede ca trebuie discutat ce este oportun sa facem, sau de
ce sa nu facem, merita sa alocam banii sau nu.

Domnul Barna Gheorghe arata ca noi vorbim dar totul e prevazut in lege.
Domnul primar, Feies Gheorghe, crede ca analizele nu trebuie platite din

bugetul local al unei localitati.
Doamna Batrana Adriana arata ca jumatate din cadrele didactice nu sunt din

Sebis.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca trebuie sa se imparta, bugetul va mai

fi rectificat, singura problema este ca intreaga suma este bagata la motorina, trebuie
sa se faca impartirea pe mai multe capitole.

Domnul Barna Gheorghe intreaba daca in suma aceasta sunt incluse si
salariile.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca nu sunt incluse si salariile, si
propune ca suma de 33.000 lei sa fie impartita astfel: 15.000 lei pentru motorina la
microbusul scolar, 7.000 lei pentru delegatii, 3.000 lei pentru ISU, 5.000 lei pentru
Proiecte Europene, 3.000 lei cheltuieli cu sanatatea in munca a cadrelor didactice si
ale elevilor, acestea sa fie impartite pe 5 capitole. Acum aceasta suma nu poate fi
folosita fiind toata la motorina. Domnii consilieri sa fie de acord ca scoala sa refaca
aceste capitole, noi am aprobat cum a fost prezentata cererea.

Domnul Titiriga Ion crede ca scoala trebuie sa-si le imparta cheltuielile pe
capitole.

Domnul primar, Feies Gheorghe, mentioneaza ca s-a uitat pe cererea lor.
Poate ca scoala ar fi in stare sa nu-si ofere bani pentru proiecte ci toti banii sa fie dati
la naveta. Noi suportam si cabinetul medical al copiilor.
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Domnul Toma Teodor crede ca trebuie sa fie impartiti pe capitole pentru a
putea fi platiti acesti bani. Daca au cerut deplasari platim deplasari.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca noi in Consiliul local le-am aprobat,
dar contabilitatile cand au lucrat au alocat toti banii la motorina. In anii trecuti au avut
si proiecte europene cu Spania.

Domnul Gavrila Cornel arata trebuia mentionat in hotarare pe capitole, ambii
contabili trebuie sa se puna de acord.

Domnul Toma Teodor arata ca doamna directoare a fost si a vorbit cu
contabilul.

Domnul Titiriga Ion mentioneaza ca acum noi discutam in consiliu.
Domnul Strava Daniel arata ca noi – consiliul local semneaza actele.
Domnul Gavrila Cornel arata ca toti suntem de acord, dar trebuie sa se stie

cine trebuie sa faca aceasta modificare, care dintre contabilitati, sau ambele
contabilitati.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca scoala a cerut suma de 189.000 lei,
acum s-a alocat suma de 33.000 lei care a fost prinsa toata la microbuz; pentru a
putea functiona noi spunem sa se imparta astfel: 15.000 pentru motorina la
microbusul scolar, 7.000 pentru delegatii, 3.000 pentru ISU, 5.000 pentru Proiecte
Europene, 3.000 cheltuieli cu sanatatea in munca a cadrelor didactice si a elevilor.
Domnul primar, Feies Gheorghe, intreaba daca scoala a cerut pe subcapitole.

Domnul contabil sef, Ulica Adrian, arata ca scoala a cerut pe articole bugetare
dar pentru suma de 189.000 lei. Pentru a face defalcarea pe articolele respective
trebuie facuta o rectificare bugetara.

Domnul primar, Feies Gheorghe, cere sa fie de acord cu rectificarea bugetului
pentru repartizarea sumelor pe subcapitole.

Domnul Titiriga Ion intreaba daca in suma de 189 000 lei sunt incluse salarii?
Domnul contabil arata ca in aceasta suma sunt doar cheltuieli cu naveta,

alocatii complementare de la bugetul local.
Domnul Titiriga Ion crede ca in sedinta urmatoare scoala sa vina cu rectificarea

bugetului.
Domnul primar, Feies Gheorghe, considera ca acum domnii consilieri sa fie de

acord, pentru ca este pe ordinea de zi, sa fie chemata contabila.
Domnul contabil Ulica Adrian arata ca trebuie sa existe o solicitare din partea

scolii.
Domnul Titiriga Ion arata ca aceasta se poate face la sedinta viitoare cand

avem modificarile.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca daca ramane pe sedinta viitoare

scoala va trebui sa-si plateasca cheltuielile din buzunar, ce va zice domnul Toma
Teodor? Intreaba pe domnul Toma Teodor daca doreste acum aceasta restificare.

Domnul Toma Teodor mentioneaza ca doreste acum sa se faca rectificarea, sa
nu se amane.

Domnul Schiop Iustin arata ca solicitarea ar trebui sa porneasca de la scoala, si
intreaba pe domnul Toma Teodor cine va face acea adresa.

Domnul Toma Teodor arata ca s-au cerut sume mai mari si nu au fost
aprobate.

Domnul Schiop Iustin crede ca cei de la Liceu nu vor face aceasta adresa
deoarece sunt nemultumiti ca nu li se aproba suma ceruta initial si astfel
contabilitatea, dl. Ulica Adrian ramane descoperit si consiliul local aproba dupa
aceasta.

Doamna secretar arata ca daca solicitarea este datata dupa sedinta, hotararea
nu poate fi adoptata  in sedinta actuala.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca sunt ceva adrese inregistrate la noi si
poate ca scoala sa mai faca o anexa pentru a nu mai pierde o luna
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Domnul Demetrescu Radu mentioneaza ca aceasta anexa  sa fie inregistrata
langa adresele depuse.

Domnul Barna Gheorghe arata ca putem face o sedinta extraordinara.
Domnul Titiriga Ion arata ca daca din 189.000 lei s-au primit 33.000 lei scoala

trebuie sa defalce acesti bani pe prioritati, ei stiu pe ce se cheltuie banii, cererea a fost
facuta catre consiliul local, nu noi sa le impartim banii, scoala trebuie sa vina in
consiliu si aprobam.

Domnul Demetrescu Radu arata ca scoala a facut cerere.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca bugetele se rectifica, prima solicitare

a scolii a fost pentru o suma de peste 5 miliarde lei pe astfel de cereri, fara a fi prinse
ateliere scoala, gradinita si sala de sport. Si spitalul a cerut la fel de mult.

Domnul Toma Teodor crede ca nu e corect ca sa se dea a 6-a parte din ceea
ce s-a cerut, ,,e moarte sigura’’.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca in fiecare an s-au dat bani scolii. Ar
trebui sa fie prezentata situatia pentru anii trecuti si se va observa de ce nu a murit si
nu a fost inchisa scoala.

Domnul Titiriga Ion arata ca din aceasta cauza a spus ca trebuia invitata
directoarea si contabila, care a inteles ca e bolnava.

Domnul Barna Gheorghe arata ca a revenit contabila dar ani de zile a fost
bolnava.

Domnul primar, Feies Gheorghe, cere domnilor consilieri sa hotarasca daca
hotarasc acum astfel ca scoala sa se poata folosi de bani.

Domnul Ulica Adrian arata ca scoala nu se poate folosi de bani, scoala are 5
subcapitole, toti acesti bani, 33.000 sunt in contul pentru motorina. Pentru a fi luati de
acolo trebuie solicitarea ceruta in forma finantelor si sa fie prezentata in consiliu. Se
vor anula cei 33.000 lei de la fiecare subcapitol si se vor pune la celelalte subcapitole
pe deplasari. Este ceva de lucru. Trebuie raportul  prezentat contabilitatii, se merge la
Arad, se pune viza pe buget, se duce in trezorerie, se vizeaza si apoi  se fac platile.
Totul dureaza cel putin 6 zile din momentul in care se hotaraste.

Domnul primar, Feies Gheorghe, cere sa fie chemata contabila care este
suplinitoare si sa-i spuna ce are de facut.

Domnul Ulica Adrian intreaba ce se intampla daca doamna director nu este de
acord cu ce s-a stabilit in sedinta.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca se dau bani, consiliul local  a facut
investitii la scoala, s-a realizat si teren cu iarba artificiala fara ca ei sa ceara.

Doamna Batrana Adriana arata ca scoala trebuie sa-si stabileasca prioritatile
din aceasta suma de 33.000 lei si la urmatoarea rectificare vom face ce se poate.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca trebuie ca cele doua contabilitati sa
se puna la punct, sa faca hartiile. Nu e simplu, pentru ca acum intram in sistemul
birocratic. Nu a fost corespondenta intre contabilitati si nu si-au facut partea lor.
Bugetul l-am aprobat de ceva vreme si acum de doua zile a trimis adresa scoala. Nu
au contabilitate si nu si-au facut partea lor. La spital a fost aceeasi problema,
directoarea economica nu a fost la serviciu un an si ceva si acum s-a pensionat. Noi
vrem sa ajutam si trebuie sa-I ajutam.

Domnul Toma Teodor arata ca sunt decapitati daca nu au nimic, ce pot face.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca a fost la Bucuresti, a depus acte

pentru o cofinantare de la Ministerul dezvoltarii pentru gradinita cu program prelungit,
pentru atelierele scoala. Acestea au fost adresele. Concluzia este ca cele  doua
contabilitati sa defalce suma pe subcapitole. Scoala mai are sume de bani din
cheltuielile/elev. A fost in consiliul de administratie timp de 5 ani. Din cheltuiala pe elev
se poate plati naveta si alte cheltuieli, scoala si-a dat seama mai tarziu. Au fost ani
cand scoala a dat banii inapoi, sute de milioane. Nu sunt probleme deosebite in
desfasurarea activitatii normale la scoala sau la spital.
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Domnul Gavrila Cornel arata ca nu poate fi concluzia ca in consiliul local nu s-a
vrut sa le dea bani. Contabilitatea este prima care poate sa le spuna daca poate sa le
dea bani sau nu.

Domnul Toma Teodor este de parere ca daca nu s-a aprobat inseamna ca nu
s-a vrut.

Domnul Gavrila Cornel  arata ca nu este nimic de aprobat daca in sac nu este
nimic.

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca banii trebuiau impartiti pe mai multe
subcapitole. Nu se poate deconta naveta cu banii care sunt intr-un singur cont.

Domnul Titiriga Ion mentioneaza ca daca naveta nu se plateste maine nu este
nicio problema, se plateste peste 10 zile. Important este ca sunt banii.

Domnul primar, Feies Gheorghe, mentioneaza ca si contabila care inlocuia a
plecat, acum a revenit o alta persoana care la randul ei a fost bolnava. Tendinta este
ca cei neprofesionisti sa ceara multi bani. Doamna directoare a mentionat ca a fost la
Salajeni o singura data si i-ar placea sa se faca acolo punct turistic. A cerut bani. In
nicio adresa nu se cer bani pentru gradinita, pentru atelierele scoala. Cine trebuie sa
se sesizeze ca trebuie sa construim o gradinita noua? Pentru vechea gradinita s-au
cerut 2.000.000.000 lei, pentru refacerea pardoselii, si a structurii. Consiliul local, an
de an, a repartizat bani, a analizat cu toata seriozitatea. Acum sunt probleme pe filiera
contabilitatii. Acum scoala are a treia contabila.

Domnul Titiriga Ion are o propunere pentru schimbarea steagurilor care sunt in
balconul primariei.

Domnul primar, Feies Gheorghe, mentioneaza ca déjà sunt comandate
steagurile.

Domnul Demetrescu Radu spuna ca in aceasta zi ajung steagurile prin curier.
Domnul Barna Gheorghe intreaba cand va fi gata Casa de cultura, are fosti

colegi de facultate care sunt muzeografi la Arad si au o expozitie mare, Tara
Halmagiului, ar veni sa faca un vernisaj si apoi sa lase expozitia doua saptamani dupa
inaugurarea Casei de cultura. Au material destul de mult si la scoala nu este loc
destul.

    Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca in doua luni, maxim doua luni si o
saptamana facem deschiderea Casei de Cultura. Vom face spectacol inaugural,
spectacol de film vechi. Sunt ceva intarzieri din cauza ISU. Consiliul Judetean Arad va
sponsoriza si intrecerea Enduro care va avea loc in primavara aceasta.

Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 24.02.2016, domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, declara
inchisa sedinta Consiliului Local Sebis.

  PRESEDINTE DE SEDINTA
             CONSILIER  SECRETAR

STRAVA DANIEL Jr. SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.15
DIN 24.02.2016

Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 29.01.2016

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
29.01.2016

- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicata;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ARTICOL  UNIC. Se aprobă procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 29.01.2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                                             SECRETAR

DR. STRAVA DANIEL                                       SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.14
DIN 24.02.2016

privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis, al d-nei
Vekas Rodica Maria si modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 6 din 21.06.2012

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sebiş.

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:

- Hotararea Consiliului Local al orasului Sebis nr. 10 din 29.01.2016 privind
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Zbircea Isai Doru

- Adresa nr. 11/09.02.2016, emisa de Partidul National Liberal, Organizatia
Judeteana Arad, inregistrata la Primaria orasului Sebis nr. 765/10.02.2016, prin
care solicita sa se procedeze la efectuarea demersurilor legale privind confirmarea
in functia de consilier local a doamnei Vekas Rodica Maria, candidat al Miscarii
Crestin- Liberale, la alegerile din iunie 2012

- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis din care reiese necesitatea
adoptarii unei hotarari privind validarea mandatului de consilier in cadrul
Consiliului Local al orasului Sebis al doamnei Vekas Rodica Maria

- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Raportul Comisiei de validare stabilita prin Hotararea Consiliului Local al

orasului Sebis nr.1 din 21.06.2012
În temeiul art. 31 alin.3 si 5, al art. 31¹ alin.1, precum si ale art. 45 alin.1 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata

HOTĂRAŞTE:

ART.1. Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis, al
d-nei Vekas Rodica Maria din partea Partidului National Liberal, infiintat ca urmare a
fuziunii prin contopire a Partidului Democrat Liberal Arad si Partidul National Liberal
Arad, candidat al Miscarii Crestin -Liberale la alegerile locale din data de 10.06.2012.
ART.2. Se aproba repartizarea d-nei Vekas Rodica Maria ca membru al Comisiei din
domeniul Muncă şi protecţie socială, pe lângă Consiliul Local al  oraşului Sebiş.
Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 6 din 21.06.2012 se modifica in mod corespunzator.
ART.3. Persoanele interesate pot ataca in justitie prezenta hotarare, in conditiile
Contenciosului administrativ
ART.4.    Prezenta hotarare se comunica cu :

- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- D-na Vekas Rodica Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                                                 SECRETAR

DR. STRAVA DANIEL                                                                 SIRB LAVINIA
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