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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 08.11.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta extraordinara s-a facut prin dispozitia primarului 

nr. 287 din 04.11.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise 

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 Şodinca Petru, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru. 

Absent este domnul Strava Daniel.  

 Domnul Demetrescu Radu, viceprimar cu atributii de primar, este in concediu 

medical. 

 La sedinta participa domnul Toma Teodor, consilier local cu atributii de viceprimar,  

doamna Sirb Lavinia, secretar si doamna Petrisor Clara, consilier juridic.  

Participa de asemenea domnul Feies Cristian, administrator public. 

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

04.11.2019 a  Dispozitiei nr.  287/2019 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 Toma Teodor, supun la vot ordinea de zi a sedintei 

 

Ordine de zi: 

 

1.        Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 

2019 – ianuarie 2020.    

2.       Proiect de hotarare privind exprimarea intentiei Orasului Sebis privind intrarea in cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Local Arad. 

3.       Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sebis in 

Consiliul de Administratie la Liceul Teoretic Sebis. 

4.      Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sebis in 

Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli Cronice Sebis. 

5.   Proiect  de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A. a amplasamentului 

si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – 

“Construire baza sportiva Tip 2” din orasul Sebis, Piata Arenei, nr. 1. judetul Arad.  

6.     Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii la Spitalul de Boli Cronice 

Sebis. 

          Cine este pentru? Unanimitate 

          S-a adoptat Hotararea nr. 85 a Consiliului Local Sebis. 
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          Domnul Toma Teodor, arata ca primul punct este legat de alegerea presedintelui de 

sedinta. Propunerea de la ultima sedinta a venit din partea domnilor consilieri pentru ca 

presedinte de sedinta sa fie domnul Zbircea Doru.  

           Se supune la vot propunerea ca domnul Zbircea Doru sa fie presedinte de sedinta si 

este ales in unanimitate de voturi.  

  S-a adoptat Hotararea nr. 86 a Consiliului Local Sebis. 

 

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

Proiect de hotarare privind exprimarea intentiei Orasului Sebis privind intrarea in 

cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Local Arad. 

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Cine ne poate explica acest punct? 

 

 Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar 

 Am trimis la sedinta la Arad pe administratorul public, dau cuvantul domnului Feies 

Cristian. 

 

 Domnul Feies Cristian-administrator public 

 S-a schimbat legislatia referitoare la serviciile de transport public local. Consiliul 

Judetean Arad nu mai poate subventiona transportul public local pe raza judetului. Pana acum 

Consiliul Judetean Arad  platea anual o subventie in valoare de 5 milioane lei noi pentru 

categoriile dezavantajate, elevi, pensionari etc. La nivelul tarii s-a luat hotararea pentru 

crearea ADI Transport Public. Membrii ADI vor plati cotizatia, asemenea cu cea de la ADI 

deseuri si se va subventiona transportul. Se vor planifica si cursele din judet. Subventionarea 

va fi pentru cati abonati vor fi din acel UAT, spre Sebis vin copii din alta parte, la fel si 

muncitori, vin in Sebis, nu pleaca din Sebis. Nu vom avea multi abonati pe care sa-i 

subventionam, teoretic. Vom avea cate statii dorim. Daca nu suntem membri vom putem avea 

maxim 1 statie de autobuz sau zero. O alta modalitate de subventionare pe judet ar fi ca cele 5 

milioane sa se imparta  cate UAT-uri sunt in judet, dar nu este corect asa ceva pentru noi.  

 

 Doamna Costea Angela 

 Modificarea legislatiei este la nivel national sau judetean? 

 

 Domnul Feies Cristian 

 La nivel national. 

 

 Doamna Costea Angela 

 S-a facut o estimare legata de cost? 

 

 Domnul Feies Cristian 

 In cadrul AGA s-a facut o estimare, va depinde si de cati vor adera, s-a spus ca din 78 

de UAT-uri, in jur de 70 vor adera, vor sa aiba si statii de autobuz etc, proportional costul este 

de 5000 lei pe luna. 

 

 Doamna Costea Angela  
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 Pentru 5000 lei/luna CTP ar opri si in Sebis, altfel nu ar opri daca nu avem statie! 

 

 Domnul Zbircea Doru - – presedinte de sedinta 

 Trebuie sa cotizam din moment ce vrei traseu, altfel nu opreste autobuzul, te 

santazeaza, ei cauta clienti. 

 Domnul Feies Cristian 

 Nu exista modalitate de subventionare a categoriilor de elevi. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Lucru este complicat, singurii privilegiati sunt copiii, acestia sunt in vacanta multa 

vreme, in acea perioada CTP-ul nu mai circula si nu se mai da abonament. Nu stiu de ce nu 

intervine Agentia de discriminare. Nu se poate sa se subventioneze CTP-ul si sa ramana 

Transdara si Crisul Aries.  E complicat! E cineva care are ceva interes. 

 

 Domnul Feies Cristian 

 O perioada, transportul in judet va ramane la fel, aceleasi curse. Daca avem abonati 

din Sebis, elevi, parintii vor plati costul la adevarata valoare. Trebuie sa discutam daca intra 

Sebisul  sau nu in A.D.I., despre organizare nu vorbim la acest moment. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Trebuia sa fi venit cu precizari, pentru ca sa stim pana in momentul in care vom adera.  

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Putem avea un cuvant legat de cotizatie? 

 

 Domnul Feies Cristian 

 Fiind in A.D.I. se poate modifica orarul curselor, etc, din afara asociatiei nu se poate. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 C.T.P.-ul este transportul public din Arad, nu din judet. Domnul Feies nu a spus 

corect, nu e toata tara e doar pentru judetul Arad. Au fost sponsorizati de Consiliul Judetean 

Arad si au luat bani de-a proasta, fara sa munceasca. Suntem prea mici. 

 

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Nu esti prea mic, poti sa dai un Nu! Nu imi convine sa subventionez transportul din 

Arad, mie imi asigura transport doar uneori. Copiii au transport cu microbuzele scolare. In 

rest, prinzi un transport cu Transdara. Pentru noi sa dam 5000/luna poate fi si mai mult, e 

parerea mea. 

 

 Domnul Feies Cristian 

 Pot sa fie mai putini bani. A.D.I. va gestiona tot ce inseamna transport pe judet inclus 

si Crisul Aries si Transdara. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Cotizatia lunara de 5000 lei se plateste si in lunile in  care nu circula? 
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 Domnul Feies Cristian 

 Cotizatia este pe an si subventionarea este pe abonament! 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Si in A.D.I. Deseuri suntem membri si cotizam. 

 

 Domnul Feies Cristian 

 La A.D.I. Deseuri s-a calculat dupa numarul populatiei. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Inteleg ca subventionarea este la abonament, bilet, ceea ce dau ei. 

  

 Doamna Costea Angela 

 O localitate intra, alta nu, la acelasi numar de km costurile pe abonamente vor fi 

diferite, va fi o discriminare. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Toate localitatile vor adera. Va trebui sa aderam. E un sistem integrat. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 La deseuri platim 9000 lei, la transport 5000 lei. Cotizatia si subventiile ajung la   

25.000 lei 

  

 Domnul Feies Cristian 

 S-a dat calendarul actiunilor, azi, in tot judetul in multe primarii sunt sedinte 

extraordinare, in 2 decembrie intra noua lege in vigoare. Saptamana viitoare se intra in A.D.I., 

la finalul lunii, daca se decide, vom adera. 

  

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Sa notati: daca nu este procentajul calculat cu numar aproximativ de cetateni ne 

retragem. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare- Proiect de 

hotarare privind exprimarea intentiei Orasului Sebis privind intrarea in cadrul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Local Arad.şi se 

aprobă în unanimitate de voturi. 

 S-a adoptat Hotararea nr. 87 a Consiliului Local Sebis. 

 

 Domnul Feies Cristi 

 Se poate iesi din A.D.I. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Cand vor veni cu precizarile va fi hotarare, nu trebuia sa pierdem vremea! 
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  3. Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - 

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sebis in 

Consiliul de Administratie la Liceul Teoretic Sebis. 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 Aveti alte propuneri ?  

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Dupa acest proiect urmeaza cel cu numirea reprezentantului la spital. La liceu se 

propune doamna Vekas, avand in vedere ca dl. Sodinca a refuzat si la Spital, domnul Strava.  

 

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

 Asteptam si alte propuneri.  

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Am rugamintea sa fie vot secret atunci cand este vorba despre o anumita persoana. 

Daca esti in Consiliul de Administratie trebuie sa fii rentabil. Mi-a placut de Lazarut, a venit 

si ne-a spus care au fost problemele. Asta este eficientizarea unui persoane,  in momentul 

cand esti in mai multe Consilii de Administratie nu mai faci fata. Avem reprezentanti la Spital 

si nu ne spune nimeni nimic pana cand vine directorul Spitalului. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu e sedinta de consiliu sa nu se vina cu aprobarea organigramei. Daca se mai gaseste 

unul care trebuie angajat, venim la Consiliul Local sa-i aprobam postul! Sa le lase pe anul 

viitor! 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Asemenea si cu fotbalul nu vine nimeni sa ne spuna, din banii primiti s-au platit aceste 

lucruri. Asemenea cu datoriile neplatite la Spital, avem reprezentanti acolo si nu ne spune 

nimeni nimic. 

 

 Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar 

 Daca mai sunt propuneri. 

  

 Doamna Barbura Maurieana 

 Propun la liceu pe doamna Costea Angela. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Atunci trebui vot secret. 

 

 Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta  

 La spital este propus domnul Strava, mai sunt propuneri ? 

  

 Pentru votul secret se vor face biletele cu 2 propuneri d-na Costea Angela si d-na 

Vekas Rodica. 
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  In urma votului secret, doamna Costea Angela a obtinut  7 voturi “pentru”, 5 voturi 

“impotriva” si 1 vot nul, fiind aleasa ca reprezentant al Consiliului Local Sebis in Consiliul de 

Administratie la Liceul Teoretic Sebis. 

             S-a adoptat Hotararea nr. 88 a Consiliului Local Sebis. 

 

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

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sebis in 

Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli Cronice Sebis. 

              Domnul Zbircea Doru – presedinte de sedinta 

              La Spital este propus domnul Strava Daniel. 

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

ordinii de zi- Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Sebis in Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli Cronice Sebis. 

 şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

              S-a adoptat Hotararea nr. 89 a Consiliului Local Sebis. 

 

 5. Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, prezintă punctul 5 al ordinii de zi - 

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A. a 

amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

Proiect tip – “Construire baza sportiva Tip 2” din orasul Sebis, Piata Arenei, nr. 1. 

judetul Arad. 

  

 Dl. Toma Teodor 

 Zona este in spatele terenului de fotbal, se preda Ministerului Dezvoltarii Regionale 

pentru a se mai face o baza sportiva. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare punctul 5 al ordinii 

de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

           S-a adoptat Hotararea nr. 90 a Consiliului Local Sebis. 

 

 

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

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii la Spitalul de Boli Cronice 

Sebis. 

 Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar 

 Aceste posturi se regasesc in Organigrama, nu se mareste numarul de posturi. 

  

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Nu ei stabilesc Organigrama, cat timp le da bani Casa de Asigurari? 

 

 Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar 

 Este o formalitate, trece prin Consiliul Local. Trebuie avizul Consiliului Local. 
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 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii 

de zi - Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii la Spitalul de Boli 

Cronice Sebis şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

            S-a adoptat Hotararea nr. 91 a Consiliului Local Sebis. 

 

 Alte probleme supuse atentiei Consiliului Local Sebis. 

  

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Am acceptat sa fac parte din Consiliul de Administratie la fotbal. Au aparut disensiuni 

intre angajati, ca urmare a schimbarii conducerii. Angajatii vechi nu predau si cei noi 

descopera facturi. Un exemplu, Cojocaru a fost platit cu 2000 lei, in inregistrari contabile este 

platit cu 9000 lei/luna. Sunt probleme, nu se da parola de la email, se inchid sertarele. S-au si 

batut. Nu doresc distrugerea miscarii sportive, cer in regim de urgenta un audit extern, sa ne 

lumineze. Pana atunci, nu mai vreau sa fac nicio miscare acolo. Apoi luam totul de la zero. 

Daca nu ne lamureste cineva…nu se mai poate. Trebuie sa ne lamurim. Angajatii noi nu mai 

vor sa lucreze. Se imping, se bat. Dupa ce se lamureste, va fi limpede. Din acest motiv vin la 

dumneavoastra, sa se ceara un audit, in regim de urgenta. Nu mai vreau sa particip la nicio 

sedinta, imi dau demisia. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Trebuia totul anulat din vara, nu mai trebuia dati bani si inceput cu alta echipa. 

 

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Daca nu dai bani te executa, trebuie sa lamurim, nu  este mare lucru. Dar nu se vrea. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Trebuie punct special pe ordinea de zi, cu auditul. De 2 ani tot despre asta vorbesc. 

  

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta  

 Dupa audit vom vedea ce datorii, ce contracte avem. Acum îi cer contracte si aduce 

numai ce vrea. Tigania aceasta se elimina prin audit, organ de control credibil, se risipesc 

toate suspiciunile. Acolo e dezastru. Poate apoi sa mearga un presedinte capabil. Asta este 

propunerea mea. Cine este pentru audit. 

 

 Secretar 

  Puteti sa va dati acordul, dar nu este proiect de hotarare pe ordinea de zi. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Il facem punct pe ordinea de zi la urmatoarea sedinta. 

 

 Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar 

 Nu este nevoie pentru audit, avem acceptul consilierilor 

 

 Secretar 

 Consiliul local si-a dat acceptul pentru efectuarea auditului. 
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 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Consiliul de administratie va mai actiona la fotbal dupa citirea procesului verbal al 

auditului.  

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Sa ne informati despre pasii urmatori. Intr-o saptamana o echipa de auditori poate face 

auditul. 

 

 Dl. Toma Teodor 

 Pe ce perioada se face auditul? 

 

 Domnul Feies Cristian  

 Auditul se face de la ultimul audit.  

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Ultimul audit a fost facut de o firma de la Ineu. Sa se stabileasca in regim de urgenta. 

Auditul se face de la ultimul audit daca prezinta dovada. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Daca este dovada, daca nu este dovada, auditul se va face din 2012. Auziti ca fost un 

audit extern acum 2-3 ani si nu stim despre el. 

 

 Domnul Zbircea Doru– presedinte de sedinta 

 Sa se stabileasca in regim de urgenta un audit, sa îi dam drumul! 

 

 Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 08.11.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, declara inchisa 

sedinta Consiliului Local Sebis. 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                           SECRETAR 

      Ing.  ZBIRCEA DORU                                                              Jur. SIRB LAVINIA  

 

         

            Tehnoredactat si consemnat 

                Jur. PETRISOR CLARA 
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