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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 22.10.2019, cu ocazia sedintei extraordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta extrardinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 

278 din 18.10.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii  adresate 

domnilor consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 13 consilieri locali dupa cum urmeaza:  doamna Barbura 

Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, 

doamna Costea Angela, domnul Gavrilă Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca 

Traian, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma Teodor, consilier cu 

atributii de viceprimar, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru. 

Absenti sunt: domnul Strava Daniel si dl. Demetrescu Radu, viceprimar cu atributii de 

primar-concediu medical. 

La sedinta participa: doamna Sirb Lavinia, secretar si doamna Petrisor Clara, consilier 

juridic.  

Participa de asemenea, domnul Ulica Adrian, sef serviciu Contabilitate Buget, doamna 

Bociu Monica, inspector Urbanism si domnul Feies Cristian, administrator public. 

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

18.10.2019 a  Dispozitiei nr.  278/2019 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 preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, da citire urmatoarei: 

 Ordine de zi: 

1.        Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului 

Local Sebis din data de 22.10.2019. 

2.     Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

Orasului Sebis pe  anul 2019. 

3.       Prezentarea Deciziei nr. 1068 din 18 septembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel 

Timisoara in Dosar nr. 1679/108/2018 

          1. Domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 22.10.2019. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 1 al ordinii 

de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

 2. Domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - 

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

Orasului Sebis pe  anul 2019. 

  

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Este prezent domnul Ulica, contabil, daca aveti lamuriri sa îi punem intrebari, a 

explicat pana acum comisiei economice 
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 Domnul Ulica Adrian 

 In luna august, cand a aparut OUG nr. 12 privind rectificarea bugetului de stat, s-a 

repartizat suma de 107 mii lei dupa formulele Ordonantei; la unul din articole se mentiona ca 

suma de 1.446.000 lei la nivel national se va repartiza pe localitati, in baza unei machete. 

Ordonanta a fost data la finalul lunii august, dupa ce s-a completat machete, s-au cerut bani 8 

milioane mii lei  in Ordonanta fiind prevazuti 1.446.000 lei. Orasului Sebis, in baza machetei 

transmise si completata, s-a primit  suma de 1.200.000 lei. Prin HG 752/2019 aparuta in 

Monitorul oficial din 16.10.2019 s-a aprobat respectiva suma. Banii sunt alocati cu prioritate 

pentru cheltuieli de personal, asistenti personali si indemnizatii,  bunuri si servicii si unitati de 

invatamant, alte naturi de cheltuieli. Precizarea este ca suma va fi alocata cu prioritate catre 

cheltuielile de functionare. Propunerea este ca din 1.200.000 lei suma de 651.000 lei sa fie la 

capitolul 70 servicii dezvoltare publica si locuinte pentru cofinantarea proiectelor la care 

Primaria participa si vrea sa acceseze;  obtinerea de fonduri pentru retele termice si Statia de 

epurare, pentru Liceul Teoretic Sebis 3 milioane euro, Reabilitare la corpurile  de cladiri si 

aparatura tehnica. 

  

  

 Domnul Ulica Adrian 

 In septembrie, am inceput consultanta, posibilitatea de a accesa anumite fonduri. 

Contracte pentru fazele premergatoare obtinerii de fonduri: obtinerea de studii de fezabilitate, 

de consultanta, elaborare, proiect tehnic, faza DALI  contracte in total 651.000 lei ; trebuie 

prevazuti in bugetul pentru obtinerea finantarii. Cand va fi elaborat documentul se vor aproba 

indicatorii tehnico-economici care vor fi prezentati Consiliului Local. Din suma aceasta, care 

se va cuprinde in bugetul local, se va intoarce catre noi, o parte din cheltuieli sunt eligibile. 

Nu se stie ce suma este eligibila pana la semnarea contractelor de finantare. Propun la 

capitolul 70 suplimentarea pentru reparatii cu suma de 180.000 lei lucrari la casa Waldstein si 

Liceul Teoretic. La liceu cand s-au scos caloriferele a ramas faianta picata, gresie, s-au 

inlocuit racordurile si a trebuit zugravit. Din aceasta cauza este aceasta propunere de 

suplimentare cu 108 mii lei. S-a primit o oferta pentru podul de la Valea Deznei   - 320 mp, 

mixtura asfaltica sa se faca reparatii, si legat de strada Madrid s-a largit cu balast si urmeaza 

sa se toarne pentru a se circula pe 2 benzi, 170.000 lei si TVA, piatra plus 43.000 lei. 

  

 Doamna Barbura Maurieana  

 Proiectul a fost asa de la inceput? 

  

 Domnul Unica Adrian 

 Asa a fost proiectul prin PNDL. 

  

 Doamna Costea Angela 

 Nu era normal sa fie 2 benzi? 

  

 Domnul Ulica Adrian 

 Asa a fost proiectul. Era vorba de un singur sens.  
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 Domnul Popovici Lazar 

 Logica e buna si e in contextul in care se intampla ce se intampla in Primarie, proiectul 

a fost pentru un sens, acum se pun doua benzi; acum 3-4 luni  am luat bani de la strazi si am 

dat la fotbal, acum venind acesti bani îi dam inapoi la strazi! Rugaminte pentru domnul Ulica 

sa vina in fata Consiliului Local cu strict, pe firme cat dam la firme. La casa Waldstein ce mai 

faceti? Ce s-a aprobat in consiliu, sa mai faceti?  

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Este prins in planul de achizitii. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Cand s-a prins in planul de achizitii? Reparatie pentru partea din spate luata de la 

Tucudean in locatie? Dar la Prajesti la Scoala, e prins in planul de Investitii? Consilierii ridica 

mana si cei din Primarie fac investitii. Suntem tinuti de prosti! 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 De cati ani? 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 De multi! Dar de 2 ani de zile sare orice masura! 

 

 Doamna Barbura Liliana 

 De cand am venit aici tot asa a fost.  

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Numai de 3 ani pot vorbi. Sunt documentat. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Eu sunt de mai multi ani, ce se intampla acum e parfum fata de ce s-a intamplat 

inainte. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Sa intram in normalitate! 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Langa sala de nunti, trebuie un gard intre scoala si sala de nunti. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Privatul sa-si faca gard! 

 

 Domnul Gavrila Cornel  

 Daca gardul e prins in planul de achizitii, trebuie facut. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 
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 Ce este cu echipa care lucreaza la trotuare pe strada Crisului, duminica lucrau si de 

atunci nu mai lucreaza. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Sunt multe firme cu patron sambatari. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Dar de luni pana vineri nu lucreaza, de luni de zile e spart trotuarul. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu am votat bugetul la fotbal acum dam bani la strazi, e foarte dubios.  

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Partea initiala, asfaltare si largire nu a fost prinsa initial. 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Se merge pe reparatii si nu pe investitii ca la cealalta sedinta, cand s-au luat de la 

investitii si nu de la reparatii. 

 

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Domnul Popovici a zis bine, sa ne informati ce cheletuieli se fac, macar o data pe luna, 

daca mai sunt discutii la acest punct. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Cum e Popovici cu lemnele, asa sunt eu cu Termo-Construct, nu este ura sau ambitie 

si Termo Construct are nevoie de bani. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Firma Termo-Construct era prima firma pe judet, avea in plus!  

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Pentru orice activitate financiara cu prejudicii, cineva va plati penalitati. Am inteles ca 

sunt 60.000 lei penalitati la primarie, nu am nicio problema cu banii primiti. Cineva va 

raspunde de aceste penalitati. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu s-a venit in Consiliu Local sa ne informeze ca avem de platit, o suma si la cine. 

 

 Domnul Zbircea Doru  

 La ce sunt penalitatile? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 La facturile neplatite. 

 

 Domnul Zbircea Doru  
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 Primaria nu a platit facturi catre Termo-Construct. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Eu nu am nimic, ei ma intreaba, Primaria nu a platit. Trebuie rezolvata aceasta 

problema, sunt de acord, ajungem in scandal si va putea fi dat Consiliul Local in Tribunal, ca 

nu s-au platit. 

 

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Societatea Termo-Construct sa ne prezinte un raport,  conducerea executiva  a 

societatii sa informeze Consiliul Local. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Sa nu fie facute hartii, sa prevedem aceste lucruri. 

 

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Ritmic sa fie platite facturile. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Il intreaba pe domnul Ulica cine a semnat facturile, daca au intrat in evidentele 

contabile trebuie platite.  

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Nu stim nimic ce se intampla acolo, ei doar ne cer bani. Cine a semnat facturile, daca 

sunt legale, va raspunde. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Daca sunt legale sa le achite! 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa incercam sa le platim pentru ca altfel se vor plati penalitati. Sa ne limitam la 

ordinea de zi.   

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Au venit fizic acesti bani? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Nu. 

  

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Daca mai sunt propuneri pentru aceasta rectificare. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Cofinantarea proiectului de la Spital de 2 milioane  intra aici? Sa nu dam banii in alta 

parte. 
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 Domnul Ulica Adrian 

 Nu, ne trebuie documentatia de la Minister. Vor veni 61.000 lei aprobati la care 8000 

de la noi cofinantare si urmeaza sa vina un aparat Elfa si un ecograf aproape 200.000 lei si 

documentatia de la Minister. 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Contractele de consultanta sunt in 3 transe platite, prima transa este de 130 milioane, a 

doua transa la semnarea contractului 130.000 lei, diferenta se plateste pe perioada 

implementarii. Nu se plateste din ce se primeste acum, poate la 2 ani.  

 

 Doamna Costea Angela 

 Nu trebuie alocati acum toti banii, nu e nevoie de ei acum? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Suta la suta. 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 

de zi- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

Orasului Sebis pe  anul 2019 şi se aprobă astfel: 12 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” 

(domnul Popovici Lazar). 

 

 Doamna Costea Angela 

 Nu putem sa asfaltam si strada Magurii? Invit pe cine doreste  sa ia contact cu strada 

Magurii. 

 

 Doamna Bociu Monica  

 Trebuie facuta reabilitare cu covor asfaltic pentru strada Magurii, acum se fac rampele 

si calea de pe pod de pe Crisului. Trebuie solicitata o oferta. 

 

 Doamna Costea Angela 

 De ce s-a solicitat doar pe strada Crisului? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Am solicitat calea si podul si intrarea pe pod pe strada Crisului si strada Madrid. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Cat trafic exista pe strada Madrid, s-a deviat? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Nu se poate devia acum pentru ca nu asigura gabaritul. In ideea ca se va scoate traficul 

greu de pe strada Morii. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Doresc un punct de vedere referitor la strada Magurii. 
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 Doamna Bociu Monica 

 Trebuie solicitata o oferta; cat e lungimea mai grav afectata si pus un covor asfaltic. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Am mutat banii la fotbal de la strazi spunand ca la strazi suntem ok, dar in realitate nu 

este asa. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 S-o rezolvam cu strada Magurii. 

 

 Domnul Carpine Aurel 

 Apa este o problema acolo, primul lucru.  

 

 Doamna Costea Angela 

 Oamenii si-au facut santuri. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Ce ar trebui facut? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Trebuie facuta evaluarea suprafetei afectate si solicitarea unei oferte. 

 

3.     Domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - 

Prezentarea Deciziei nr. 1068 din 18 septembrie 2019 pronuntata de Curtea de Apel 

Timisoara in Dosar nr. 1679/108/2018 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Informarea este pentru ca sa fie informat Consiliul Local, executivului îi revine in 

sarcina rezolvarea problemei. 

  

 Domnul Sodinca Petru  

 Sedinta publica este in 18 septembrie 2019, noi am avut sedinta in 25 septembrie. 

Cand a aparut? 

 

 Secretar 

 S-a inregistrat la Primarie in 14.10.2019. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 De ce nu s-au facut platile la timp? De ce s-a ajuns sa schimbe dobanda? Nu s-a 

respectat graficul? Aveati stabilit in contract? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 La 7 zile se adauga un punct procentual, peste inca 30 zile se adauga 3 puncte 

procentuale, peste 30 de zile se mareste cu 7 puncte procentuale. 
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 Doamna Barbura Maurieana 

 De ce nu s-a respectat? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Incasarile in acea perioada au fost de 100.000 si veniturile de 110.000.  

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Sunteti direct raspunzatori pentru asta! 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Nu stiu, va trebui sa se stabileasca de o instanta , banii trebuie recuperati. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Pentru informare la 1.11.2019 vine Curtea de Conturi sa verifice cum s-au 

implementat masurile respective. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Acum suntem informati! 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Nu ati pus in aplicare, platiti! 

 

 Doamna Costea Angela 

 In ce stadiu suntem cu implementarea? 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Majoritatea sunt implementate, acestea erau in curs de solutionare. 

 

 Domnul Toma Teodor - presedinte de sedinta 

 Multumesc pentru participare. 

  Sa se  propuna un presedinte de sedinta pentru sedinta urmatoare, oricum vor decurge 

lucrurile, fie raman, fie plec. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Propun pe domnul Zbircea Doru. 

 

 Diverse 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Care sunt deciziile anterioare referitoare la  Curtea de Conturi? 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Sunt mentionate. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 
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 Deciziile sunt doar mentionate, va veni Curtea de Conturi si eu ce spun, deciziile sunt 

mentionate? 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Este o informare, nu-ti apartine nicio raspundere legat de aceasta. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Daca am fost informat de aceasta decizie care face informare la alte decizii, 2-3… Mai 

bine nu ne-o dadeati! Care decizii anterioare, trebuie sa le vedem! 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Se adreseaza doamnei Secretar: La dosar trebuie sa fie aceste decizii. 

 

 Secretar 

 Daca cititi atent continutul Deciziei este mentionata si Sentinta pronuntata de 

Tribunalul Arad. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Nefiind juristi cerem sa se explice. Legat de felicitari, inteleg ca cineva trebuie sa puna 

banii. Cine se face vinovat. Trebuie sa fie o sentinta.  

 

 Secretar 

 S-a pierdut procesul cu Curtea de Conturi.  

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Nu am fost informati de nimic, nu am votat nimic. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Daca nu suntem de specialitate nu putem sa fim informati?  

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Trebuia sa fim informati din aprilie. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Este doar inceputul! 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Cand va veni Curtea de Conturi ne vor imputa sumele. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Noua nu ne spune nimeni, doar ni se reproseaza.  
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           Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 22.10.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Toma Teodor, declara inchisa 

sedinta Consiliului Local Sebis. 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                                                                                                       SECRETAR GENERAL 

      Sing.  TOMA TEODOR                                                             jr. SIRB LAVINIA  

 

         

            Tehnoredactat si consemnat 

                Jr. PETRISOR CLARA 
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