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Județul Arad 

Orașul Sebiș 

Consiliul local 

Proces verbal 

 

Încheiat azi, 27.11.2019 cu ocazia ședintei ordinare  a Consiliului Local Sebiș. 

Convocarea consilierilor în ședintă ordinară s-a facut prin dispoziția primarului nr. 297 

din 21.11.2019, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și invitații scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la ședința 13 consilieri locali după cum urmează:  doamna Barbura 

Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, doamna Bătrâna Viorica, doamna Costea 

Angela, domnul Gavrilă Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian,  domnul 

Strava Daniel, domnul Schiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma Teodor, doamna 

Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru. 

Absent: domnul Carpine Aurel. 

La sedința participă, doamna Toth Andrea, inspector și doamna Petrișor Clara, 

consilier juridic. D-na Sirb Lavinia-absenta motivata. 

Participă de asemenea domnul Feieș Cristian, administrator public, domnul Radac 

Viorel si domnul Bociu Ionel din partea Ocolului Silvic “Codrii Zarandului”, domnul Feies 

Claudiu din partea SC Termo-Construct SA, doamna Dis Liliana din partea Spitalului de Boli 

Cronice Sebis, domnul Tole Daniel, cetatean al orasului Sebis, domnul Ulica Adrian, sef 

Serviciu Contabilitate Buget, Primaria orasului Sebis. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  

21.11.2019 a  Dispozitiei nr.  297/2019 a Primarului orașului Sebiș. 

Convocarea ședinței s-a asigurat, prin invitații la ședintă, cuprinzând data, ora și locul 

desfășurarii acesteia și prin semnarea convocatorului. 

 Domnul Toma Teodor - consilier local cu atributii de viceprimar 

 Se retrage de pe ordinea de zi- Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei 

locuințe construită prin ANL, pentru tineri destinată închirierii, rămasă vacantă, 

domnului Haniș Cornel Laur, datorită faptului că documentatia nu este completa, pct.5 al 

ordinii de zi. 

 Se adauga pe ordinea de zi -Proiectul de hotarare privind mandatarea Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului 

de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea 

documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de 

Transport Public S.A. Arad 

 Supun la vot 

Ordine de zi 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședintele Consiliului 

Local Sebiș din data de 25.09.2019, 14.10.2019, 22.10.2019, 08.11.2019. 
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 2. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului pentru prestarea de servicii privind 

distribuirea energiei termice de către SC Termo-Construct SA Sebiș către agenții economici și 

instituțiile publice. 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în 

învatamantul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul I, anul școlar 2019-2020. 

4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Sebiș pe anul 2019. 

5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin ANL, pentru tineri 

destinată închirierii, rămasă vacantă, domnului Haniș Cornel Laur-retras 

6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect 

locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL 

7.  Proiect de hotarare privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad, de trecere a unui 

bun din domeniul public al județului Arad, în domeniul public al orașului Sebiș. 

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasa care se 

valorifică din pădurea UAT Sebiș.  

9. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de 

transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 

Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către 

Compania de Transport Public S.A. Arad 

10.    Notificari diverse, corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 

 

 Cine este pentru ? Unanimitate. 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 94 a Consiliului Local Sebiș. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Datorită faptului ca în mijlocul nostru sunt prezenți reprezentanți ai Ocolului Silvic 

Privat ,,Codrii Zărandului’’, vom trece la punctul 8 al ordinii de zi: 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 8 al ordinii de zi - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă care 

se valorifică din pădurea UAT Sebiș. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru– presedinte de sedinta 

 Au fost puține disensiuni, nu am fost lămuriți. Intenționăm să livrăm populației la cel 

mai jos prêt lemnul. Cât costa lemnul în pădure, cât costa exploatarea. Cu o idee să fie mai jos 

decât prețul din anul trecut. 

  

 Domnul Toma Teodor - consilier local cu atributii de viceprimar 

 Ne-am consultat cu Ocolul Silvic de Stat, cu domnul Mecheș. Acum am chemat 

reprezentanți de la Ocolului Silvic Privat Codrii Zărandului pentru a ne explica. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Cât costa lemnul , cât e prestarea, cât e APV-ul. 

  

 Domnul Rădac Viorel 
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 Prețul de APV este un preț de pornire, sub acesta nu se poate vinde. Primăria este 

proprietate publică, nu se pot face gratuități populației. Poate vinde la preț de APV plus 

cheltuieli de exploatare nu are voie mai jos de acest preț. Nu poate vinde în pierdere. La preț 

APV se poate interpreta, dacă există buștean, se poate calcula preț de referința numai la 

buștean. 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 La partida dată pentru populație la ce preț ieșim ? 

  

 Domnul Ulică Adrian 

 Din referat prețul este 165 lei preț final plus TVA, anul trecut a fost 160 lei. Daca era 

APV ul mai ieftin se putea mai ieftin.  

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Daca prețul este de 165 mc in padure, 4 mc se pune pe o camionetă, total este de 640 

lei,  cu transport 200 lei. 

  

 Domnul Rădac Viorel 

 La Dezna prețul este 180 lei/mc 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Se duce camioneta la om cu 7-8 milioane lei. Este bine. 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 E sub prețul pieței. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Conform  HG 715/2017 completat cu HG 55/2019, art. 4 (1) Hotărârea privind modul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-

teritoriale, ca „masă lemnoasă pe picior“ sau ca „lemn fasonat“, se ia, după caz, cu respectarea 
prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al acesteia.  

Art 6 alin 3) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condiţiile prezentului regulament. 

Face obiectul valorificării, prin modalităţile prevăzute la art. 1 lit. x), volumul de masă lemnoasă 

rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru: 

    a) consumul populaţiei; 
    b) consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat 

sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat; 

    c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a 

unităţii administrativ-teritoriale respective. 

Tot ce se face cu pădurea primariei intră sub incidența Consiliului Local, întreb pe domnul 

Bociu ca administrator, nu pe domnul Rădac. Să ne aduceți hotărârea prin care ați vândut 

partida 1554 in volum de 529 mc în 26.03.2019, partida 1746 în volum de 405 mc vândută în 

23.07.2019 și partida 1747 în volum de 404 mc, autorizată și vândută în 23.06.2019 și 

adresele primite de la noi. Fără Hotărâre de consiliu nu le puteați vinde. Am și alte întrebări 

- Pâna la 1 decembrie trebuie să știm ce tăiem anul viitor, 

- din produse accidentale care sunt pe teren care este procentul de marcare 

- există un Plan de regenerare?  

Acestea le doresc în scris de la Ocolul Silvic Privat ”Codrii Zărandului” 
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 Domnul Bociu Ionel 

 Sunteți consilier vechi, știti procedura, pentru orice solicitări, faceți adresă consiliului 

local. Consiliul Local face o adresă oficială, daca este de acord și răspund Consiliului Local. 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Referitor la planul de regenerare, nu avem suprafețe de regenerat, în afara de 

regenerare naturală, nu există goluri mai mari de 0.5 ha.  

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Dar la Ciutărie, s-au făcut doborâturi, există goluri 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 La ciutărie au fost tăieri naturale și tăieri progresive 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 La ciutărie este doborat aproape tot, sunt  spini și iarbă 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Mergem pe amenajamentul în vigoare, nu s-a aprobat nici o refacere, nici la Moneasa, 

care a fost mai afectată. La Sălăjeni am avut rășinoase, am primit de la Garda de Mediu ca se 

împaduresc suprafețe. La ciutărie nu avem prins reîmpădurire. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Câti din banii de pe taxa de paza și administrare se pun de-o parte pentru regenerat? 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 V-am trimis o adresa în septembrie cu suma minima, este in adresă 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Din banii de pe taxă se face regenerare? 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Nu din banii de taxă, ci din masa lemnoasă vândută. 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 S-a făcut adresă la Primărie s-a spus administratorului adica Primăriei conform 

Codului Silvic, s-a spus administratorii trebuie să pună de-oparte să constituie fondul de 

conservare și regenerare, anume nu este din taxa. În legislatie scrie ceva ce nu s-a reușit a se 

face.  Se bate cap în cap cu legea finantelor. Sunteți obligați ca proprietari să constituiți un 

cont  separat la dispoziția ocolului, dar legal nu se poate. Nu se lasă Primăria să mai facă un 

cont separat la Trezorerie să țină banii de dincolo și eu nu pot să am semnatură în bancă. 

Avem control de la Garda de Mediu pentru clarificări privind fondul de conservare și 

regenerare. Noi ținem și facem pentru cei care au administrarea la noi. Cei care au prestare de 

serviciu  nu le putem face aceștia încaseaza ei bani. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Din anul 2019 nu mai avem administrarea la noi. 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Primaria din 2009 este cu prestare de servicii, de la înfiintarea noastra ca SRL 

 

 Domnul Popovici Lazăr 
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 Domnul Feies spunea in discuții că nu știe că a dat pădurile la dl Bociu în 

administrare. 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Noi vorbim pe acte. 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Este diferență între prestare și serviciu și anume cum se vinde marfa. 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Dacă proprietarul nu plătește prestarea de serviciu, Ocolul Silvic Privat Codrii 

Zărandului poate să îi execute, să vândă, să recupereze și să îi dea diferența. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Doar cu somatie! Dacă ai avut de luat bani de la Primăria Sebiș contabilul  trebuia să 

spună, Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului ne somează să le platim o sumă de bani. 

 

 Domnul Bociu Ionel  

 Știti acum cât aveți! 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Nu ne interesează! 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Pe mine mă interesează că voi nu stabiliti un preț.  

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Propunerea initială a fost pentru 2 a APV-uri, Consiliul Local Sebiș a hotărât 70 și 80 

lei. Se revine la prețul inițial  de 42 si 49, cine vă dă dreptul să scădeți de la 70 și 80  lei. 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Consiliul Local! 

 

 Domnul Șodinca Petru 

 Ne impuneți prețul! 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Noi avem lemn în pădure care se sufocă vrem să vindem lemn la populație, nu putem 

decât să reducem prețul. 

 

 Domnul Rădac Viorel 

 Între 70-80 lei si 42 lei  stabiliți orice preț doriți, nu mai jos de 42 lei. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Nu voi fi de acord cu prețul! La sub 50 m scoți cu 92 lei prestarea! La Bîrsa am 

prestarea la peste 1500 m și  am 79 lei, devizul este făcut de aceeași oameni. Sunt condiții mai 

proaste la Sebiș? 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Este facut de specialist. 

  

 Domnul Popovici Lazar 
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 Nu sunt de acord. 

 

 Domnul Bociu Ionel 

 Contractul nu e facut de noi, ci de primărie! 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Trebuie să ajungem la prețul de 165 lei valabil pentru populatie. Prestarea este de 92 

lei plus 42 lei pret de APV, total 165 lei. Trebuie să valorificăm masa lemnoasă. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 49 lei este prețul de referință plus 92 lei este prestarea. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Vorbim despre populație! 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Au fost organizate 2 licitații, lemnul nu s-a vândut și acum se sufocă. Să revenim la 

pretul de APV calculat de specialist să nu pierdem, să stabilim pretul de vânzare la 165 lei și  

să stabilim prețul de vânzare 165 lei cu TVA. Pentru corectitudine am consultat si ocolul de 

stat. 

  

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Trebuie vândut la populație repede că apoi nu mai ai ce vinde! Prețul este de 165 plus 

TVA. 

  

 Doamna Barbura Maurieana 

 Ajunge cantitatea de lemne pentru toate cererile? Dacă nu a fost vândut restul de lemn 

din celelalte APV-uri, de ce nu îl vindem populației. 

 

 Domnul Radac Viorel 

 Pentru că ne trebuie și bani dacă administrăm pădurea,  vrem să facem licitație și 

părerea este că se va ridica prețul.  

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Era bine dacă s-ar fi vândut! 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu e sigur ca s-a vrut vanzarea, v-am spus ca ma retrag din aceasta. Eu am alte 

afaceri.  Nu se pot duce la normal lucrurile la Sebis asa cum s-au dus la normal la Birsa si 

Buteni. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Pana acum s-a votat doar pretul la lemn de 165 lei. Au avut loc 2 licitații. Legea ne 

permite să revenim la prețul de APV și de la acest preț va porni licitația. La licitație îl avem ca 

reprezentant pe domnul Popovici. 

  

 Domnul Popovici Lazăr 

 Nu sunt reprezentantul dumneavoastra! La aceasta licitație voi reprezenta firma mea. 

Acest deviz este făcut foarte bine, eu am cu 79 lei încarcat în mijlocul de transport, tras de la 

1500 m. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 
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 Daca lemnul nu mai are valoare se vor obține cei 42 de lei. 

  

 Domnul Popovici Lazăr 

 Probabil e mai rentabil sa ramana lemnul in padure sa se faca humus! 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 8 al ordinii 

de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă 

care se valorifică din pădurea UAT Sebiș si se aproba astfel : 12 voturi  „pentru„  si un 

vot „ împotriva„ (domnul Popovici Lazar) 

 S-a adoptat hotararea nr. 101. 

 

1.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 1 al ordinii de zi - Proiect 

de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședintele Consiliului 

Local Sebiș din data de 25.09.2019, 14.10.2019, 22.10.2019, 08.11.2019. 

 

          Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 1 al ordinii 

de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședintele 

Consiliului Local Sebiș din data de 25.09.2019, 14.10.2019, 22.10.2019, 08.11.2019  

 

          S-a adoptat Hotărârea nr. 95 a Consiliului Local Sebiș. 

  

2.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect 

de hotarare privind aprobarea prețului pentru prestarea de servicii privind distribuirea 

energiei termice de către SC Termo-Construct SA Sebiș către agenții economici și 

instituțiile publice. 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Îl rugam pe domnul director să explice. 

  

 Domnul Feieș Claudiu-director SC Termo-Construct SA Sebis 

 La Termo-Construct pâna acum giga caloria a fost 243 lei acum a ajuns la 199 lei. S-a 

terminat amortizarea cazanelor în luna mai, iar cheltuielile sunt tot aceleași. Am înteles că 

domnul contabil are o problema cu cei 2 fochiști. Sunt 2 fochiști în lunile de iarnă, ei lucrează 

24 cu 24 când este frig, trebuie să le dau în compensare zile libere.  Normal ar fi să lucreze 24 

cu 72 sau 24 cu 48, fiind două persoane nu pot altfel, 3 luni lucrează așa, în mai-iulie au 

concediu și zile libere în septembrie este remont, căldura se dă din octombrie până în aprilie. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Legat de amortizare, din ce perioadă sunt cladirile. Eram în clasa intai când au aparut. 

Cladirile apar la amortizare, până acum apăreau separat. 

  

 Domnul Feieș Claudiu  

 S-au luat toate cheltuielile pe 1 an de zile și s-au împarțit la suma totală. 

 

 Domnul Șodinca Petru 

 Termo-Construct este proprietarul cladirii? 
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 Doamna Costea Angela 

 Au primit cadou și cazanele și cladirile, așa s-a ridicat structura prețului intra și 

amortizarea, așa s-au primit de la Primărie, nu ați dat bani pe ele. 

  

 Domnul Feieș Claudiu  

 E compania orașului, trebuia să facă cineva această treabă. 

  

 Domnul Ulică Adrian 

 Întreabă pe doamna Diș Liliana: cum e la Spital cu fochiștii, cum procedați. 

 

 Doamna Dis Liliana 

 Le dăm ore suplimentare. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Putem supune la vot ?  

 

 Domnul Feieș Claudiu 

 La 243 iese un profit de putin peste 1000 lei, la 199 lei nu cred ca iese ceva profit, dar 

atat a iesit pretul din calcul.  

 

 Domnul Ulică Adrian 

 Mi se pare mult și 199 lei pentru că toți banii ii dă Primăria, la spital, la liceu, la toți în 

afară de poștă, 120.000 lei într-un an pentru prestări, cu motorina noastră. 3 milioane 600 lei 

am încasat. Este venitul nostru de la populație. Vrem să facem în oraș asfaltări, poduri, 

curațenie! 

  

 Domnul Feieș Claudiu 

 Aceasta este propunerea pentru a acoperi costurile noastre. Nici prețul acesta nu va 

acoperi. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Avem doua prețuri, prețul de 199 lei calculat de SC Termo-Construct și prețul de 159 

lei  propus de către domnul contabil.  Propunem la vot ambele prețuri. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Nu e mult. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

  Este jaf la drumul mare ce face Termo-Construct cu Primăria. Se adresează doamnei 

Diș Liliana. Ați plătit undeva la 500 milioane lei vechi doar serviciile prestate de catre Termo-

Construct?  Ați platit mai puțin? 

 

 Doamna Diș Liliana 

 Mai puțin.  
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 Domnul Barna Gheorghe 

 Real Termo-Construct face focul cu combustibilul nostru.  Diferența raportata la RAC 

Arad este de cațiva lei, acolo omul nu merge cu motorina de acasă. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Platește Primăria sau Spitalul? 

 

 Doamna Diș Liliana 

 Plătește primăria din acest an. 

  

 Domnul Ulică Adrian 

  Pană acum plăteau ei, din acest an plătim noi. 

  

 Doamna Costea Angela 

 Câți bani am dat spitalului pentru încălzire? 

 

 Domnul Ulică Adrian 

 S-au plătit lunile ianuarie, februarie și martie, ați aprobat dumneavoastră. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Sunt 2 variante: calcul facut de Termo-Construct de 199 lui și cel făcut de contabilitate 

de 159 lei. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Nu este o sumă prea mare, diferența este de 244.280 lei, sunt sume mai mari care se 

pierd printre degete. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Supune la vot prima variantă prețul de 199 lei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 

de zi Proiect de hotărâre privind  12 voturi „pentru„ si un vot “împotrivă”  (domnul Barna 

Gheorghe) 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 96 a Consiliului Local Sebiș 

3.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - Proiect 

de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în 

învatamantul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul I, anul școlar 2019-

2020. 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Dăm cuvântul doamnei Costea. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Conform legislației care prevede acordarea unor burse de merit și de performanță, 

începand de la media 8,50. În acest an sunt 4 copii care au avut burse de performanță ca 

urmare a rezultatelor obținute la olimpiada natională, au ridicat prestigiul liceului, se face 

școală la Sebiș. Avem aceleași sume ca anul trecut, nu s-a propus mărirea bugetului, tot cu 
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ajutorul dumneavoastră poate vom avea și sume mai consistente. Cea mai mica suma este de 

20 lei, pentru copii de la media 8,50 la 9, am vorbit în trecut că se obțin usor unele medii, dar 

de la 9,50 la 10 sunt sume mai mari, 100 lei pe lună. 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Se ia fondul clasei ?  Am auzit de la unii părinți că se da! 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Nu se ia fondul clasei, dar la clasele 0 și 1, părintele vede ca nu e bun scaunul și cei cu 

potențial financiar vor sa schimbe ceva și nu te poți împotrivi.  

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii 

de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate 

în învatamantul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul I, anul școlar 

2019-2020. 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 97 a Consiliului Local Sebiș in unanimitate de voturi. 

 

4.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - Proiect 

de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Sebiș pe anul 2019. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Din partea Spitalului de Boli Cronice Sebiș este doamna Diș Liliana, îi dăm cuvântul. 

 

 Doamna Diș Liliana 

 Conform contului de executie fără a modifica bugetul de venituri și cheltuieli, s-a 

constatat la cheltuielile de personal că este mai mult decat la bunuri și servicii, pentru a nu 

depăsi la sfarșitul anului angajamentele legale am stabilit să mutam de la personal la bunuri și 

servicii suma de 200.000 lei pe articole și aliniate. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Nu suntem de specialitate, notați, solicit ca în toate documentele de natură contabilă să 

fie specificat numele contului, nu avem de unde să știm ce reprezintă. 

 

 Doamna Diș Liliana  

 Fată de contractul de la DSP am mai mărit bugetul, pentru că niciodata nu mă încadrez 

în suma dată de ei și apoi urmează actele adiționale, la final cer cheltuieli de personal și 

bunuri și servicii. La bugetul local la  începutul anului am prezentat niște sume în planul de 

conformare au fost prevazute alte sume la reparații, a fost estimativ. Am luat de la iluminat 

am pus la reparații și obiecte de inventar. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Ați mutat banii pe capitole, se poate, e legal. 

 

 Doamna Diș Liliana 



 

 

11 

 

 M-am încadrat în total buget și am facut modificarile pe capitole. 

 

 Domnul Gavrilă Cornel  

 La școala e la fel cu bugetul scolii, acolo sunt explicate. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Muti banii dintr-o parte, bani care vin de la Casa de Sănătate și la cine îi dai, îi lasă 

fără bani. 

 

 Doamna Diș Liliana  

 Am estimat suma și s-a depăsit. 

 

 Doamna Diș Liliana 

 Bugetul pe spital e contractul cu Casa de Sanatate, nu am mai mărit. La cheltuieli de 

personal e mai mult și am pus la bunuri și servicii. Contractul cu Casa nu pot să îl mai măresc, 

nu am fundament. La începutul anului facem 2 bugete, așa a ieșit suma. S-a prevăzut mai mult 

dar nu s-a realizat. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Cat la % din buget reprezintă cheltuieli de personal. 

 

 Doamna Diș Liliana 

 Cam 84%. 

 

 Domnul Gavrilă Cornel 

 E unitate cu specific. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii 

de zi -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Sebiș pe anul 

2019 si se aproba in unanimitate de voturi. 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 98 a Consiliului Local Sebiș. 

 

6.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 6 al ordinii de zi - Proiect 

de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect 

locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii 

de zi- Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au 

ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 99 a Consiliului Local Sebiș 

 

7.       Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 7 al ordinii de zi - 

Proiect de hotarare privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad, de trecere a 

unui bun din domeniul public al județului Arad, în domeniul public al orașului Sebiș. 
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 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Cine ne poate spune legat de acest punct.  

 

 Domnul Feieș Cristian 

 Este vorba despre 2 autobuze care sunt în proprietatea Consiliului Județean Arad, care 

vin spre administrațiile locale, ulterior vor fi date în administrare către CTP pentru a efectua 

transport pe raza județului. Intră în proprietatea primariei, CTP va plăti cheltuielile pentru ele, 

către Consiliul Local Sebiș se va plati o redevență. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Ni le dă, dar nu ni le dă! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Le da la Primărie, apoi merg la CTP. De ce trebuie să treacă pe la noi? 

 

 Domnul Feieș Cristian 

 Autobuzele sunt în patrimoniul Consiliului Județean Arad. CTP a fost operatorul,  cel 

care le-a folosit. Către fiecare Primărie se atribuie autobuzele care se folosesc în acea zonă. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Sunt acele rable care circulă acum? 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Prin aceasta manevra ne mai aruncă câteva cheltuieli, asta înțeleg. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Când cineva îti da un bun nu ți-l dă cu bucurie, noi am aderat la ADI Transport, dacă 

nu luam autobuzele ce se întampla? 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Noi am intrat în horă. 

 

 Domnul Feieș Cristian 

 Acum votăm trecerea celor 2 autobuze, care vin cu titlu gratuit. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Nici acum nu suntem lămuriti legat de costuri, din aceasta cauză nu este unanimitate. 

 

 Domnul Feies Cristian 

 Așa gândește toate lumea, sunt sceptici, nu se poate calcula pe real cât va fi cheltuiala 

pe primărie.  

 

 Doamna Costea Angela 

 Avem acum o metodologie care trebuia să fie în mapă data trecută. Am ridicat această 

problema, am văzut ce se subventiona pentru Arad din aceasta cauza m-am abținut. Acum să 
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mă trezesc cu diverse atacuri, nu a fost situația în care să nu  ridic mâna dacă hotărârea a fost 

clară și concisă. 

 

 Domnul Feieș Cristian 

 Municipiul Arad și înca 3 localitați erau membre ADI Transport, nu avea cum să fie 

Sebișul în acea metodologie. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Putea să se vadă tot așa ca acum, care erau avantajele noastre, tot ca acum fără numar 

de înregistrare. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Partea bună este că putem ieși din asociație. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 De la început s-a încercat distribuirea cheltuielilor și pierderilor, s-a repartizat pe 

localități. Am dat 2 hotărâri pană acum, suntem în hora. Este parerea mea. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Aceste autobuze sunt jalnice, nu au garanție, vă trebuie șofer pe ele. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Nu le vezi, fii liniștit. 

 

 Domnul Feies Cristian 

 Nu noi operam pe ele. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 7 al ordinii 

de zi- Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad, de 

trecere a unui bun din domeniul public al județului Arad, în domeniul public al orașului 

Sebiș si se aproba in unanimitate de voturi. 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 100 a Consiliului Local Sebiș 

 

9.       Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 9 al ordinii de zi - 

Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane, pe raza administerativ-teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare                                                                                                                                               

Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și 

Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de 

delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. 

Arad. 

 

  Domnul Zbircea Doru  – presedinte de sedinta 

 Aceasta hotarare are cateva goluri. 
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 Domnul Feieș Cristian 

 In cadrul ADI Transport trebuie sa dam Hotarare de Consiliul Local ca delegam CTP-

ului acest serviciu de transport. Inca nu a venit avizul de la Oficiul Concurentei si hotararea 

este incompleta. Putem sa amanam votul in asteptarea avizului de la Oficiul Concurentei, dar 

apoi vineri trebuie sa facem din nou sedinta, sau sa votam, iar in cazul in care nu vine avizul 

hotararea nu produce efecte. 

  

 Doamna Costea Angela 

 Nu exista aprobarea planului tarifar nici aprobarea tarifului. 

  

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Zic sa o lasam asa ! 

 

 Domnul Feies Cristian 

 Contractul cadru este cel facut intre Consiliul Judetean Arad si CTP, avand aceleasi 

clauze si tarife, se intentioneaza sa nu se simta trecerea pentru calatori  de la Consiliul 

Judetean la ADI, ulterior se va umbla la traseu si tarife. 

  

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Ce se intampla daca acest proiect  se amâna ? 

 

 Domnul Feies Cristian 

 De luni trebuie sa intra in vigoare, in 2 decembrie inceteaza contractul de operare intre 

Consiliul Judetean si CTP. 

 

 Domnul Popovici Lazăr 

 Hai sa-l aprobam ! 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Trebuie sa-l aprobam ! 

 

 Doamna Costea Angela 

 Puteau sa ne trimita documente, cine se ocupa ? Adresându-se  domnului Feieș:  Știu 

ca ati fost delegat sa va ocupati de acesta. Scrie aici despre caietul de sarcini ! Este lipsa 

documentatie, nu are ce sa caute pe ordinea de zi. 

 

 Domnul  Sodinca Petru 

 Te poți retrage a doua zi. 

 

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Supune la vot ! 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 9 al ordinii 

de zi- Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
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de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane, pe raza administerativ-teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare   

Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și 

Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de 

delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. 

Arad si se voteaza astfel: 12 voturi „pentru„ si o „abtinere„ (doamna Costea Angela). 

  

 Doamna Costea Angela 

 Sa se consemneze, consider sa exista lipsă documentație. 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 102 a Consiliului Local Sebiș. 

 

            10. Diverse : 

 Adresa domnului Ciucur Gheorghe, înregistrata la Primăria orașului Sebiș la nr. 

7237/11.11.2019, privind acordarea sumei de 2500 lei pentru editarea unui volum de 

poezii.  

 Domnii consilieri sunt de acord. 

 

 Adresa Parohiei Prunișor, nr. 20/28.10.2019 înregistrată la Primăria orașului 

Sebiș la nr. 6942/28.10.2019 prin care domnul preot Avram Florin-Ioan multumește 

Consiliului Local Sebiș pentru ajutorul financiar acordat pentru schimbarea geamurilor 

bisericii.  

 Doamna Batrana Viorica 

 Ne-a multumit, pana acum nimeni nu ne-a spus multumesc, merita apreciat domnul 

preot. A ridicat satul enorm, se ocupa de copii și tineret, este de buna calitate umana a știut să 

spună și mulțumesc. 

  

 Adresa domnului Haidu Flavius, înregistrată la Primăria orașului Sebiș la nr. 

6705/17.10.2019 cu privire la închirierea unei suprafețe de 4mp pentru o parcare. 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Trebuie găsita o soluție. 

  

 Domnul Demetrescu Radu 

 Dacă se deschide aceasta problemă, trebuie ori să le dăm la toti ori la nici unul. Este o 

solutie sa darâmam totul între dig și blocuri să amenajam boxe pentru toți, dar altă dată. 

  

 Domnul Zbircea Doru  

 Să pună semne cu Parcare, acceptate de Primărie. De mâine dimineată să aibă loc de 

parcare, domnule Toma, vă  rog să vă ocupați ! 

 

 Adresa doamnei Onaga Barbura, înregistrata la Primăria orasului Sebiș la nr. 

6688/17.10.2019 prin care cere acordarea unui ajutor de înmormântare pentru fiul său, 

Onaga Traian. 
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 Domnul Demetrescu Radu 

 Nu a avut nimic, nici un ajutor social. In urma anchetei s-a descoperit ca  mama lui are 

casa, mama sa stă in Sălăjeni. Au mai fost cazuri când s-a oferit 500 lei ajutor de 

înmormantare. Pe el l-a înmormântat firma. 

  

 Domnul Toma Teodor 

 Dacă se încadrează să i se dea. 

  

 Doamna Costea Angela 

 Daca este legal  si prin votul nostru se poate sa i se dea ceva, să se dea! 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Și dacă nu-i legal să punem noi si să plătim. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Atunci mai bine punem noi, dacă nu e legal. 

  

 Domnul Popovici Lazăr 

 Împartim la 15 oameni și punem noi. 

  

 Domnul Barna Gheorghe  

 Fiind la Diverse, am fost înstiințați de câteva hotărâri judecătorești acum 2-3 luni. Am 

înteles că urgent trebuia să facem un proiect de hotarare. S-a făcut? Termenele sunt definitive, 

sunt Hotărâri judecătorești și nu te joci cu ele. Nu o putem amâna, au trecut 2- 3 luni.  

 

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Propun ca la urmatoarea sedinta sa fim înstiintati de toate procesele care sunt pe rol. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Avem aici lista tuturor proceselor pe rol întocmită de doamna Secretar. 

 

 Domnul Zbîrcea Doru – presedinte de sedinta 

 Să vină Daiana să ne spună despre fiecare proces în parte. 

 

 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sebiș 

din data de 27.11.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, declară închisă ședința 

Consiliului Local Sebiș. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              

                CONSILIER                                                               pt. SECRETAR GENERAL 

     Ing.  ZBÎRCEA DORU                                                           jur. PETRISOR CLARA 

 

           Tehnoredactat și consemnat 

                                                                                                            TOTH ANDREA 
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