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Proces verbal 

 

Incheiat azi, 23.02.2018 cu ocazia sedintei de indata  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta de indata s-a facut prin dispozitia primarului nr. 93 

din 23.02.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 12  consilierii locali dupa cum urmeaza: domnul Barna 

Gheorghe, domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, , domnul Gavrila Cornel, domnul 

Popovici Lazar, domnul Schiop Iustin, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul 

Sodinca Petru, domnul Toma Teodor, , domnul Zbircea Isai Doru. 

Absenti: doamna Barbura Mauriana Liliana, doamna Batrana Viorica, doamna Vekas 

Rodica. 

La sedinta participa Domnul viceprimar Demetrescu Radu, doamna Petrisor Clara, 

consilier juridic.  

Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de 

23.02.2018 a  Dispozitiei nr. 93/2018 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 de indata  Consiliului Local 

Sebis din data de 23.02.2018. 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la lemnul fasonat proprietate a 

unitatii administrativ-teritoriale Sebis. 

 

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 Consiliului Local Sebis din data de 

29.01.2018. 

   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 aprobarea pretului de pornire la lemnul fasonat proprietate a unitatii 

administrativ-teritoriale Sebis.  

 Domnul viceprimar Demetrescu Radu arata ca la ultima sedinta cand s-a aprobat 

pretul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din partida 1350 Strand a fost si partea a 

doua enuntata, dar domnii consilieri s-au luat cu vorba si nu s-a votat acest punct. 

 Domnul Popovici Lazar arata ca cei de la Ocolul Silvic Privat »Codrii Zarandului »  

spun ca Primaria le este datoare cu 1 miliard 800 lei, spune ca trebuie sa hotaram in sedinta ca 

primaria sa incaseze bani, pe viitor promite ca se va reglementa situatia. Cel care castiga 

licitatia  sa vina sa plateasca,  cu factura primita merge si ridica lemnele. Are doua rugaminti, 

doreste ca plata sa fie la primarie, si ce se taie se plateste. Are o rugaminte ca la sedinta 

viitoare sa propuna ca si banii pentru lemnele de foc sa se incaseze de catre primarie, cel putin 

banii pe lemnele de foc si lemnele pe picior sa fie incasata de primarie. 

 Domnul Sodinca Petru crede ca Ocolul Silvic Privat »Codrii Zarandului » incaseaza si 

dividente, spune ca daca contractul e de baza, de intretinere nu poate sa fie si de exploatare. 
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 Domnul Popovici Lazar cere sa se mentioneze in procesul verbal ca se doreste sa se 

stie de catre domnii consilieri cum a fost gestionata padurea in anul 2017. 

 Domnul Strava Daniel arata ca aceasta solicitare a fost déjà transmisa catre Ocolul 

Silvic Privat »Codrii Zarandului ». 

 Domnul viceprimar Demetrescu Radu spune ca restul discutiilor pentru lemne sa fie 

lasate pentru viitoarea sedinta ordinara, sa se faca plata la primarie. 

 Doamna Costea Angela cere ca Ocolul Silvic Privat “Codrii Zarandului” sa fie 

informat inainte de sedinta urmatoare, pentru ca sa poata sa finalizeze raportul cerut si domnii 

consilieri sa aiba timp sa studieze raportul inainte de sedinta, in termen legal cu 5 zile inainte 

de sedinta. 

 Domnul Barna Gheorghe arata ca cei care trebuie sa prezinte rapoarte sa fie anuntati 

din timp si sa se spuna ce cerem in acele rapoarte. 

 Domnul Zbircea Isai intreaba care este subiectul pentru sedinta de azi. 

 Domnul viceprimar Demetrescu Radu arata ca nu s-a discutat pretul la lemnul fasonat. 

 Doamna Costea Angela arata ca nu era articol special in proiectul de hotarare pentru 

lemnul fasonat.  

 Domnul Zbircea Isai cere sa se termine cu discutiile ca dansul a chemat la sedinta pe 

domnul Voian Gheorghe, pe care nu il cunoaste.  

 Doamna Costea Angela spune ca si dansa a fost intrebata. 

 Domnul Strava Daniel cere ca domnul viceprimar Demetrescu Radu sa spuna din nou 

motivul sedintei.  

 Domnul viceprimar Demetrescu Radu arata ca in hotaratea de la sedinta trecuta s-a 

aprobat pretul de pornire la licitatie  pentru cantitatea de 1396 mc masa lemnoasa provenita 

din partida 1350 STRAND-Sebis, pretul de referinta este de 180 lei/mc, in loc de 171 lei/mc;   

nu se aproba diminuarea cu pana la 20% din pretul de pornire, a pretului de negociere a masei 

lemnoase ramase neadjudecata dupa o licitatie; domnul Popovici Lazar va participa la licitatii, 

din partea Consiliului Local Sebis, pentru lemnul scos la vanzare pe picior. A mai fost un 

tabel pentru lemnul fasonat care nu s-a discutat. Domnul Popovici Lazar i-a spus ca este un 

prêt mediu, treapta este de 15,5, 20 sau 25, licitatie este luni si fara aceasta hotarare nu poate 

sa vanda lemnul. Acesta este motivul pentru care a hotarat sa se intalneasca Consiliul Local, 

sa nu pierdem 600 de milioane lei. 

 Domnul Strava Daniel arata ca i s-a spus ca lemnele sunt taiate, Ocolul Silvic Privat 

“Codrii Zarandului” nu le mai pazeste si s-ar putea sa ramanem fara ele 

 Domnul Popovici  Lazar spune ca lemnele sunt chestiunea Ocolul Silvic Privat 

“Codrii Zarandului”. Se intreaba daca Ocolul Silvic Privat “Codrii Zarandului” doreste sa 

trecem padurea la celalalt ocol. Este amenintat pentru ca a spus ce a spus. Pentru primarie e 

simplu sa treaca padurea la celalalt ocol dar pentru Ocolul Silvic Privat “Codrii Zarandului”  e 

mai greu, vor fi controale de la stat si vin si de la alte ocoale in control. 

 Domnul Strava Daniel atara ca se doreste transparent, sa nu mai fim la mana lor. 

 Doamna Costea Angela intreaba pe domnul Popovici Lazar daca nu poate fi atacat 

dansul ca agent economic, nu doreste sa dea prilej nimanui sa conteste hotararile luate. 

 Domnul Popovici Lazar arata ca de 1 an nu are relatii economice cu ei, pana atunci 

toata lumea stie ca a lucrat pentru parcuri, din momentul in care a luat indemnizatia de 

consilier nu a mai  primit un leu.  
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 Domnul Toma Teodor arata ca am desemnat pe cineva care stie la licitatii, va fi 

reprezentantul nostru, banii pe lemne sa fie incasati de primarie si sa fie prezentat un raport 

scris. 

 Domnul Popovici Lazar arata ca la fiecare sedinta va informa consilierii, este interest 

sa vada ce se va face anul acesta pentru a face o comparatie cu anii precedenti. 

 Domnul Toma Teodor intreaba ce se voteaza acum. 

 Domnul Strava Daniel  spune ca se voteaza lista cu pretul de pornire la lemnul fasonat. 

 Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 

de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis 

din data de 23.02.2018, domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                                   PT SECRETAR 

            Dr. STRAVA DANIEL                                                                  PETRISOR CLARA 
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