
1 

 

Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 15.04.2019 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 150 

din 09.04.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 14 consilieri locali dupa cum urmeaza: doamna Barbura 

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

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

domnul Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodincă Petru, domnul Toma Teodor, 

doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru.  

             La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, 

doamna Sirb Lavinia, secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic. Participa de asemenea 

domnul Ulica Adrian, sef serviciu Contabilitate Buget, doamna Bociu Monica inspector la 

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului. 

Alti participanti: domnul Sirb Cristian, director al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

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

09.04.2019 a  Dispozitiei nr. 150/2019 a Primarului orasului Sebis. 

Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora si locul 

desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului. 

Dl. viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu propune suplimentarea ordinii 

de zi cu: 

           - Proiect de hotarare privind incadrarea  drumului judetean DJ 793 C  km 0+000-

0+0,700  in categoria functionala a drumurilor de interes local 

          - Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local 

Sebis nr. 4 din 16.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de 

proiectare DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Extindere, 

modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice 

Sebis” 

           - Adresa depusa de d-na Vekas Rodica 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, da citire urmatoarei: 

 Ordine de zi,  modificata 

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

Local Sebis din data de 15.04.2019. 

2.      Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 25.03.2019. 

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 

2019. 

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice 

propuse a se desfasura in perioada aprilie-decembrie 2019, in orasul Sebis. 

5.         Proiect de hotarare privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019. 

6.     Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 

Aparatul  de specialitate al Primarului orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate 

Consiliului Local Sebis, pe anul 2019. 

7.     Proiect de hotarare privind alipirea unor terenuri situate in UAT Sebis, localitatea 

Prunisor. 
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8.       Proiect de hotarare privind incadrarea  drumului judetean DJ 793 C  km 0+000-0+0,700  

in categoria functionala a drumurilor de interes local 

9.       Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sebis 

nr. 4 din 16.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare 

DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 

„Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de 

Boli Cronice Sebis” 

10.        Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 

 

1.      Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis 

din data de 25.03.2019. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 1 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

 2. Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 2 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local Sebis din 25.03.2019. 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 2 al 

ordinii de zi şi se aproba astfel 13 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” (doamna Vekas Rodica)

  

 Doamna Costea Angela  

  Propun  sa se inceapa discutiile cu discutarea Programului evenimentelor cultural-

artistice. Propun sa se discute inainte de buget despre activitatile si evenimentele din oras 

deoarece toate acestea intra in buget, sunt evenimentele care sunt bani, achizitiile publice sunt 

tot bani. Este o propunere. 

  

Domnul Toma Teodor 

 Sa aprobam organigrama inainte! 

  

Doamna Costea Angela  

 Sa vorbim de bani, organigrama nu inseamna bani. Evenimentele, programul 

achizitiilor publice sunt bani, sunt parte componenta a bugetului. Scrie in expunerea de 

motive ca se va modifica propunerea de buget in functie de programul anual al achizitiilor 

publice. Daca se aproba acum programul achizitiilor intr-o anumita forma el se poate 

reorganiza 

 

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

Sunteti toti de acord sa trecem la punctul 4? 

  

Secretar 

           Legea achizitiilor prevede urmatoarele: După aprobarea bugetului propriu, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de 

fondurile aprobate. 

 

  

Doamna Costea Angela 
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  Inainte bugetul si apoi achizitiile publice! Sumele pentru achizitiile publice coincid  cu 

cele trecute in buget. 

  

Domnul Gavrila  Cornel 

 Sumele sunt corelate. 

  

Domnul Ulica Adrian 

  Planul de achizitii pe parcurs sufera modificari. 

 

 4. Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 4 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice 

propuse a se desfasura in perioada aprilie-decembrie 2019, in orasul Sebis. 

 Domnul Ulica Adrian 

 Manifestarile culturale sunt doar pentru perioada aprilie-decembrie, deoarece legea 

bugetului a aparut in martie, nu e nimeni de vina ca aceasta a aparut in martie. Suma pentru 

aceste activitati este prinsa in buget reprezentand 355.000 lei pentru aceste manifestari 

culturale. 

  

Doamna Costea Angela  

 Daca noi aprobam bugetul se aproba sumele automat pentru aceste activitati.  

  

Domnul Ulica Adrian  

 Calendarul este o justificare a prinderii in buget a sumei de 355.000 lei. 

  

Doamna Costea Angela  

 Daca noi nu le aprobam in aceasta forma atunci bugetul se poate aproba daca sumele 

care nu intra aici intra la scoala daca mai sunt necesare unele sume. Dvs si doamna secretar ne 

spuneti care este calea legala. 

  

Secretar  

 Am precizat despre achizitii, nu am vorbit despre programul activitatilor cultural-

artistice. 

  

Doamna Costea Angela  

 Intrebarea este daca se aproba bugetul, programul activitatilor se aproba cu banii de 

aici, altfel ce rost are sa fie pus aici pe ordinea de zi. 

  

Domnul Ulica Adrian  

 In buget suma prevazuta este de 355.000 lei. Acum suntem in aprilie s-au facut plati 

pe langa program, de anul trecut, artificiile de anul trecut s-au platit in aprilie. 

  

Doamna Costea Angela  

 Nu este vorba despre asta. 

  

Domnul Ulica Adrian  

 Daca nu se doreste a se face vreo manifestare facem altfel. 

  

Doamna Costea Angela  

 Ma gandeam  sa gasim sume sa rezolvam problema cu laboratorul de informatica, de 

unde se poate. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  
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 Se vor gasi! 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 Banii pe care nu ii cheltuim intr-o parte sa-i mutam in alta parte. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Tot cu dvs mutam banii! 

  

Domnul Ulica Adrian  

 Daca la 1 mai nu facem nimic, acei bani se vor distribui. Ponderea este reprezentata de 

 Festivalul de Muzica, editia a 20-a. 

  

Domnul Barna Gheorghe 

 Se poate vedea cum au fost cheltuiti banii anul trecut la festival? 

  

Domnul Ulica Adrian  

 S-au incheiat contracte reprezentand scena, lumini, artificii, plata artisti, cazare la 

Moneasa, total cheltuieli 240.000 lei. 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 S-au primit si de la Consiliul Judetean Arad. 

  

Domnul Ulica Adrian  

 Da, 30.000 de la Consiliul Judetean si din inchirieri 35.000 lei. Am avut contract cu 

Centrul Cultural Arad si am fost finantati cu 30.000 lei. Si in acest an i-am sunat, acum se 

lucreaza la evenimentele care vor avea loc in judet, in cateva zile vom primi adresa cu suma 

cu care ne vor finanta in acest an. Ponderea 170.000 lei artificii. 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 Nu s-ar putea sa mai reducem, sa vina artisti din zona; copii talentati, de ce sa vina din 

toate zonele? 

  

Domnul Strava Daniel 

  De ce trebuie sa dam 200 milioane pentru ATV. Scrie 200 milioane, ce avem noi cu 

ei? 

  

Doamna Costea Angela 

  Suma pentru festival este de 2.600.000? Tot noua ni se bate obrazul! 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 Ce am putea face? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Aceasta activitate este an de an care sunt sub egida si a Primariei Sebis, a Consiliului 

Judetean, noi am prins-o. 

  

Domnul Strava Daniel 

 Ce se face cu 200 milioane de lei, pentru troita,  au cerut 20.000 lei sa avem obraz. 

  

  Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Au venit participanti din Ungaria, sunt campioni mondiali. Mie nu mi-a placut ca este 

in centru, acum sunt dincolo de Robi si pe deal. 
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Doamna Costea Angela  

 Propun reducerea sumei pentru Festivalul de muzica. 

  

Domnul Barna Gheorghe 

 Sa dam banii la scoala. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu spun sa nu reducem, festivalul nu se poate face 3 zile mai ales a 20-a editie fara 

bani, uitati-va in orice oferte, cel mai slab artist nu vine fara 3000 euro. 

  

Doamna Costea Angela  

 Anul trecut propunerea de la Consiliul Local a fost de 240.000 lei coparticiparea 

Consiliului Judetean Arad 30.000, total 270.000. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Festivalul costa 240.000 lei, aici se incaseaza 3-4000, ne costa practic 170.000 

  

Doamna Costea Angela  

 Atunci putem reduce pentru ca ne bazam si pe incasarile care vin. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Redus, mai bine nu-l facem, nu ai cu cine, ce sa reduc? Trebuie organizat,  electricieni, 

toalete ecologice. E mai simplu sa nu-l fac. 

  

Doamna Costea Angela 

 Sa nu renuntam, ci sa alocam o suma mai mica. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Iti trebuie 5 cantareti pe seara, 15.000 euro, in doua seri 30.000 euro. 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 Suntem amarati si vai de noi si facem ditamai festivalul! 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 De ce suntem amarati? 

  

Doamna Barbura Maurieana 

 La scoala nu dam, la spital nu dam. 

  

Domnul Barna Gheorghe 

 La scoala din 320.000 lei ceruti dam 210.000 lei cum ziceti ca nu dam la scoala? 

Taiem, nu dam! 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cine a spus ca nu le dam la scoala, le dam cat vor! 

  

Domnul Ulica Adrian  

 Am contractele pe birou nesemnate cu artistii. Pentru seara de sambata si duminica in 

suma de 140.000 lei. 25.000 lei este pentru seara de vineri, total 165.000 lei, scena cu leduri in 

suma de 57.000 lei  total 222.000 lei; mesele si cazarile formatiilor 20.000, total 242.000, 

8000 paza total 250.000 lei si 10.000 lei artificii. Ce sa reducem? Aici sunt costurile! 
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Doamna Costea Angela  

 Avem rolul pur formal la acest moment daca aveti contractele semnate si precontracte. 

  

 Domnul Ulica Adrian  

 Sunt precontracte, nu sunt semnate. Nu este nimeni de vina ca bugetul nu a fost 

aprobat decat in aprilie si trebuie sa aprobati cateva cheltuieli, pentru ca s-au facut plati. 

  

Doamna Costea Angela  

 Mentin parerea, sa se reduca din aceste sume la 200.000. 

  

Domnul Sirca Traian 

 La muzica populara cine vine? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Pentru seara de vineri: Tinu Verezesan, Puiu Codreanu, Claudia Ionas si trupa, Lucian 

Dragan si fiica, o cantareata din Serbia, de la noi Pop, Cosmina Bradean, Voichita Suba, 

copiii cu dansuri  de la Chisindia, Dezna, Barsa. 

  

Doamna Costea Angela  

 Parerea mea, sa se tina festivalul, dar sa se gaseasca variante putin mai necostisitoare. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Dj Project, Mandinga Accent, Anca Neacsu-Asia,Charm. 

 

Domnul Sirca Traian 

Ar trebui o taxa de participare. 

 

Doamna Costea Angela  

De aia m-am gandit daca vine Consiliul Judetean cu o anumita suma, cum considerati. 

 

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

Ce suma a ramas? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Supunem la vot prima propunere, cat este prevazut in buget. 

  

 Doamna Costea Angela  

 Propun 200.000 lei, peste aceasta suma avem de la Consiliul Judetean 30.000 lei de la 

noi 35.000 lei, total 65.000 si totalul este de 265.000, ne incadram cu 200.000, nu ca sa nu-l 

facem, ne bazam pe participare de la Consiliul judetean si pe ce se aduna. 

  

 Domnul Sodinca Petru 

 Propun 230.000 lei, sa fie intre cele doua sume. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Daca suma iese mai mica noi platim tot la fel de mult. Asa sunt contractele. 

  

 Doamna Costea Angela  

 Sa se faca manifestarea, asta cred. 

  

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 Supune la vot suma de 260.000 pentru festival. Se voteaza astfel:  
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 7 voturi ,,pentru’’:  dl. Gavrila Cornel, dl. Schiop Iustin, d-na Batrana Adriana, dl. 

Strava Daniel, dl. Carpine Aurel, dl. Toma Teodor, d-na Vekas Rodica; 

 7 ,,Abtineri’’: domnul Barna Gheorghe, d-na Costea Angela, d-na Barbura Maurieana, 

dl. Sirca Traian, dl. Popovici Lazar, dl. Sodinca Petru, dl. Zbircea Doru. 

  

 Domnul Strava Daniel 

 Nu avem reprezentanti din Sebis la ATV 

 

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 

           Supune la vot suma de 200.000 pentru festival. Se voteaza astfel: 

           3 voturi ,,pentru ‘’dl. Sodinca Petru, d-na Costea Angela, d-na Barbura Maurieana 

           11 ,,abtineri’’ dl. Gavrila Cornel, dl. Schiop Iustin, d-na Batrana Adriana, dl. Strava 

Daniel, dl. Carpine Aurel, dl. Toma Teodor, d-na Vekas Rodica, dl.Barna Gheorghe, dl. Sirca 

Traian, dl. Popovici Lazar, dl. Zbircea Doru. 

  

 

  

 Doamna Costea Angela  

 Nu s-a facut nicio alta modificare. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cat a ramas la festival? 

 

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 260.000 lei 

  

 Secretar 

 Celelalte activitati raman cum au fost propuse? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Sa vorbim despre buget, luati fiecare capitol, vorbim de fiecare, vedem ce facem 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Mai sunt propuneri de reduceri la acest program. s-a vorbit de ATV, Calarie, eu vreau 

sa taiem la ATV.  Teatrul de Stat nu mai vine  si 10.000 minus ATV.  

 

 Domnul Popovici Lazar 

 La calarie ati intrat peste composesoratul Slatina 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Reformulez propunerea, taiem teatrul, ATV si taiem calaria de tot 

 

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 Mai sunt propuneri? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Suma totala de 355.000 lei o propun la 300.000. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Calaria place copiilor, sunt si copii din Sebis care calaresc. 
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Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 Care propunere ramane, a domnului Zbircea? 

  

 Doamna Barbura Maurieana 

 Calaria sa ramana!  

 

 Doamna Costea Angela  

 Sa lasam per ansamblu sa se reduca cum a spus dl Zbircea bugetul total sa fie 320.000 

lei. 

 

            Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 4 cu 

propunerea domnului Zbircea Doru, adica sa se reduca suma totala de la 355.000 lei la suma 

de 320.000 lei  şi se aproba astfel: 9 Voturi  “pentru” (Gavrila Cornel, Schiop Iustin, Batrana 

Adriana, Zbircea Doru, Sirca Traian, Carpine Aurel, Vekas Rodica, Popovici Lazar, Toma 

Teodor , 5 “Abtineri” (Costea Angela,  Barna Gheorghe, Barbura Maurieana, Strava Daniel,  

Sodinca Petru). 

  

 3. Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 

2019. 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Din partea comisiei economice spunem sa se hotarasca ce se da la scoala, spital si la 

fotbal  

 Domnul Ulica Adrian  

 A aparut legea bugetului in luna martie, spre deosebire de alti ani s-au facut transferuri 

ale drepturilor asistentilor personali care se suporta din bugetul local,  sursa de finantare este 

asigurata pentru acest an in suma de 2.440.000 lei, ajunge pentru acest an. Fata de anul trecut 

au reiesit asemanator sumele cu anul 2018 sumele defalcate din TVA pentru echilibrare. 

Singura diferenta fata de 2018 este ca s-au alocat suma de 1.080.000 lei pierderi datorata  

zonei defavorizata. Fata de 2018 este mai mare suma cu 1.080.000 lei. Consiliul judetean 

Arad a alocat 1.000.000 lei din impozitul pe venit, defalcati astfel  500.000 lei pentru corpul B 

al spitalului, 200.000 lei asfaltari, 100.000 lei Statia de epurare, 200.000 lei continuare lucrari 

la Podul de peste Valea Deznei. De la cota impozit pe venit, autoritatilor locale le revin 60%, 

inseamna o crestere  cu 120.000 pe luna. Bugetul local la venituri a fost propus la 18.282.750 

lei, la cheltuieli 18.282.750 lei. Pentru a fi transparent si detaliat la fiecare parte de cheltuieli 

legat si de subcapitole am facut pe fiecare categorie de cheltuieli in parte. La Cap 51 sunt 

angajati,  

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Sanatate, invatamant ,sport acestea intereseaza. 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 La capitolul 51 intra serviciul datoriei publice reprezentand rate la banca, dobanzi, 

cheltuieli de bunuri materiale, rechizite, contracte de prestari servicii, iluminat, deplasari, 

asigurari, continuarea lucrarilor la imobilele incepute, spital, centura, asfaltari, pod; la 

invatamant s-a propus suma care li s-a parut mica de 210.000 lei fata de necesarul de 320.000 

lei, dar la partea de lucrari s-a cuprins suma pentru lucrarile de reabilitarea a retelei termica in 

cele 2  corpuri de cladiri. 

  

 Domnul Toma Teodor 

 Cat? 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Dupa calculele directorului 6 miliarde sau poate fi  mai putin. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Unde sa ma uit? 

 

 Domnul Ulica Adrian  

 La Cap. 70, la cap 50, servicii dezvoltare publica, reparatii. 

 

 Doamna Costea Angela  

 La capitolul  6502 este bugetul scolii? 

  

 Domnul Ulica Adrian  

 Suma de 845.100 total buget invatamant, defalcat este 75000 burse.  

 

 Doamna Costea Angela  

 De ce este asa de mica suma pe trimestrul III si IV? 

 

 Domnul Ulica Adrian  

 Sumele din TVA si ponderea s-au dat in trimestrul I, am executia la zi, au cheltuit din 

499,5 alocatia din bugetul de stat  costul standard 244.000 sunt cheltuiti la zi. 

 

 Doamna Costea Angela  

 La bunuri si servicii 65.000 lei pe trim III, iar pe trim IV 141 000 lei; este ce au 

cheltuit pana acum? 

  

 Domnul Ulica Adrian  

 Da, 244.000. Nu am dat bursele.  

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Eu propun sa marim la 320.000 lei cat au cerut, e bine asa? Sa-si ia calculatoare, e 

bine asa Barna? Mai vrei ceva? 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 De la 210.000 lei la 320.000 lei este OK. La invatamant nu am nicio problema, cu 

fotbalul am.  Noi platim amenzile de la ISU, saptamana trecuta a venit ISU si ne-a dat amenda 

ca sa nu ne dea amenda pe institutie a platit directorul personal amenda. 50 sau 500 lei nu stiu 

cat a platit. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Pana azi directorul scolii sau contabilul nu au venit sa discute cu noi, el vine azi, a 

venit la ora 12. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

  Anul trecut a facut 4 adrese oficiale pentru necesitati si nu au  ajuns in Consiliul Local. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Consideri ca noi le-am ascuns? 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Decat sa faci 4 adrese mai bine vii in Consilui Local! 
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 Domnul Schiop Iustin 

 De ce in luna noiembrie cand s-a facut proiectul planului de buget, chemat cu toti 

directorii de unitati a spus ca nu are nimic in fata domnului Feies. Apoi a putut face adrese, 

am prins noi sume dorite in buget local? La spital am dat vreo suma in 2018, am spus nu au 

fost prinsi in buget. nu avem de unde.  

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 La spital si la scoala suntem mai ceva ca politaiul  Ghita,  dar la fotbal avem o 

lejeritate, dam bani, dam inca 1 miliard ca nu este terminat campionatul. 

 

 Domnul Schiop Iustin 

 Ca  reprezentant in Consiliul  Spitalului, sa va spun ca ce a solicitat directorul sunt 

prinsi in buget. 17 miliarde lei (vechi), din care 9 miliarde pentru investitii, 5 miliarde de la 

Consiliul Judetean si 4 miliarde de la noi, diferenta se imparte in 3 miliarde care reprezinta 

bani pentru utilitati, nu plata mancarii, asta se va face prin plata de la Casa prin 

disponibilizarea banilor de la utilitati si 4 miliarde si ceva  pentru planul de conformare 

stabilit cu Directia de Sanatate Publica Arad. Toti banii sunt prinsi in buget. Executivul sa 

ofere sumele pentru derularea activitatii spitalului. Nu vreau la sedinte consiliului sa aud ca 

avem restante neachitate la, la...  rugamintea este sa fiti de acord cu sumele prinse in buget.  

 

 Domnul Director Sirb Cristian 

 Am avut o discutie cu domnul Ulica, Primaria a dat bani pentru datoria de anul trecut 

in cuantum de 122.000 lei, dar acestia sa fie primiti separat, nu inclusi in suma de 716.563 lei,  

asta vreau. La suma pe care am cerut-o, 716.563 lei, 300.000 lei la utilitati si 416.513 lei la 

planul de conformare sa se adauge cei 122.000 lei . 

  

 Domnul Schiop Iustin 

 Spitalul a fost finantat de Casa de Sanatate pe primul trimestru al anului cu 80% din 

realizarile anului 2018 pentru ca nu exista buget, motive pentru care inregistram peste 

100.000 lei plati restante, rugamintea este ca sumele stabilite sa li se vireze 

 

 Domnul Director Sirb Cristian 

 Nu avem buget decat pana in luna iunie. Sumele pe serviciile contractate sunt 

variabile; 3.650.000.000 lei (vechi) servicii contractate, iar in ianuarie, 3.100.000.000 lei cu 

500 milioane mai putin, in februarie a fost la fel, in martie s-au mai suplimentat serviciile cu 

500 milioane. Aceste cheltuieli sunt aceleasi: caldura, facturi, aceeasi  mancare si asa am 

inregistrat dereglari de datorii si am mai recuperat din datorii. Din acest motiv am cerut macar 

suma asta la utilitati. Asemenea este la Ineu si la Lipova iar la Consiliul Judetean Arad aloca  

20 miliarde sau 200 miliarde la utilitati asa sunt facute bugetele. Planul de conformare cu 

suma 416.513 lei  este depus la primar vazut de contabilul sef, plan cu sumele estimative si cu 

ce am de facut, am cerut 716.563 lei. Proiectul de 2.300.000 euro este prins, urmeaza ca 

domnul primar sa semneze finantarea, toate sumele date pentru consultant, tot felul de avize 

vin inapoi la Primarie. In aceasta suma de 2.300.000 euro, Primaria plateste 2%, sunt bani 

europeni. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Felicitari! 

  

 Domnul Director Sirb Cristian  

 Este bine ca mi s-a dat liber la contracte. Mereu am intrebat. Primaria nu cheltuie 

nimic, nici macar taxa de consultanta care este 1 miliard lei, care nu este platita, s-a dat 

100.000 avans. Daca se prinde proiectul se va plati, dar este cheltuiala deductibila, banii vin 
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prin cerere de rambursare inapoi. 2 % ramane sa contribuie Primaria 42.000 euro. Sunt bani 

care intra in Sebis, se va misca economia. Urmeaza sa se semneze finantarea de catre primar 

 

 Domnul Toma Traian 

 Datorie la mancare, nu se prescrie! 

 

 Domnul Director Sirb Cristian  

 Nu este datorie de 3 ani la mancare, facturile sunt in urma de cateva luni. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 A venit femeia aici. 

 

 Domnul director Sirb Cristian 

 Valoarea medie a unei facturi la mancare este de peste 300 milioane pe luna daca am 

facturi de 4 luni totalul e care l-a spus doamna. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 A spus ca are facturi restante de 3 ani. 

 

 Domnul director Sirb Cristian 

 Plata se mentine din urma, de cativa ani. Acum platim facturile restante din septembrie 

2018. Cu privire la lucrarile care se fac la spital, sa fim intelesi, eu nu am rol in alegerea 

agentilor economici care lucreaza la Spital, sa aleaga Primaria agentii economici, eu vin cu 

oferte, s-a vorbit despre tigla si gresie, nu ma intereseaza pe mine. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Nu este comisie? Comisia raspunde! 

 

 Domnul Popovici Lazar  

 Comisiile fac receptia! Receptiile sunt problema! 

 

 Domnul director Sirb Cristian 

 Sa faca primaria lucrarile si sa inregistreze contractele! 

  

 Domnul Schiop Iustin 

 Pentru toate lucrarile executate este un diriginte de santier, eu nu mai stiu in ce 

comisie sunt, nu sunt mai specialist, cel mai bun specialist e dirigintele de santier. Am 

comentat ca sarpanta de la spital era fragila, capriorii erau subtiri la 10x10, dar dirigintele de 

santier a spus ca totul este in regula, se poate receptiona. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Am vazut ca se fac tot felul de reparatii, la Caminul din Prunisor, Salajeni, iar le facem 

din nou? 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Sala de sport ca in Nekerman cu 5 miliarde si a plouat in ea in prima zi. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu trebuie sa fii specialist si sa te uiti la acoperisul de la Spital, au luat banii si au 

plecat. 

  

Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 Votam separat acest capitol. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Mai aveti sportul, s-a vorbit de cultura, invatamant, spital. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Am o nelamurire. La capitolul Cultura, Recreere, Religie, fondul de salarii este 

aberant, cat este numarul personalului,  totalul sumei este de 5 miliarde; intra si parcurile? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu se poate. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Cati oameni sunt? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Te referi la suma de 3 miliarde la cultura, recreere, religie? 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 Este o diferenta de la 30 miliarde la 5 miliarde, mi se pare cam mult, cheltuieli cu 

salarii 54, cat personal este de  primesc acesti bani? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu sunt salarii!  

 

 Domnul Ulica Adrian 

 La centralizator este vorba de total cheltuieli de personal, la toate capitolele.  

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Cati sunt? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 2 persoane la biblioteca si 8 la parcuri, total  411.000 lei, 140.000 biblioteca – 2 

persoane, total de 551.000 lei, 4 paznici si Badea, Agafia, Codruta, Marioara, total 10 

persoane. 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 In regula! 

 

 Domnul Sodinca Petru  

 500.000 lei la 10 persoane pe an! 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Da, se aduna. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Cat are unul, mai mult de 3000 brutul? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Brutul este de 5000; de la 1 ianuarie nu mai plateste angajatorul, ci angajatul. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Incadrarea este de 5000 lei, femeile din parc au 4700 incadrarea? Brutul? 
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 Domnul Ulica Adrian 

 In mana ia 2000 si un pic. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu sunteti normali! 

  

 Doamna Costea Angela 

 Nu au minimul pe economie? 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Ma duc pana in Timisoara pentru suma asta! 

 

 Doamna Batrana Adriana 

 Promit ca ma interesez, nu se poate asa ceva. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Tineti minte ca anul trecut s-a supus la vot, am vorbit sa-i marim salariul doamnei 

Sanuta care era jenant si se apropia de pensie. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Am marit la 3000 si ceva, ca iesea la pensie. Daca atata ia o femeie de aici zic sa ne 

dam demisia sa-i lasam pe ei. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cat ia la tine un paznic care face 24 de ore, cu cat il platesti? 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu face 24, daca face 24 sun ITM-ul 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Eu am 6 paznici si le dau 1800 lei 

 

 Domnul Popovici Lazar  

 Nu iese suma. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cum sa nu iasa, au si spor de noapte. 

 

 Domnul Popovici Lazar  

 Dar femeile astea au spor de noapte? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Intreaba pe directorul spitalului  

  

 Domnul director Sirb Cristian 

 2300-2400 lei.  

 

 Doamna Batrana Adriana 

 Iti spun procentele daca se vrea, 10% impozit pe venit, 10% sanatate, 2,25 contributie 

asiguratorie, 25 % CAS. Ati reusit sa ma faceti sa-mi fie rusine, eu nu pot sa-mi platesc 

asistenta cu o vechime de peste 20 de ani cat o femeie de serviciu la primarie. Jenant! 
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 Domnul Popovici Lazar 

 Sa ajunga o simpla asistenta din primarie sa ma traga de maneca pentru ceva ce am 

spus aici.  

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Salariile in orice primarie sunt dupa grila. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 La Primarie la Ineu nu s-au marit salariile, salariul minim a crescut cu 12%, voi le-ati 

marit pe toate. Dupa coeficienti v-ati luat le-ati marit pe toate cu 12%, la fel ca si impozitele, 

le-ati crescut pe alt articol din lege nu pe  460 din Codul Fiscal, pe art. 460 aveai dreptul sa iei 

doar  1,3% . 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cine a crescut impozitele? 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Primaria Sebis 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Eu stiu la fel ca tine, am intrebat, nu mai cresc la fel ca anul trecut, s-a spus nu, atunci 

am votat 

  

 Domnul Strava Daniel 

 Noi nu am luat o cositoare, si-a luat Razvan 5 bucati, noi nu puteam sa dam la Badea 

sa taie iarba. 

  

 Doamna Batrana Adriana 

 Nu mi se pare just, corect, echitabil 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Sa vorbim de fotbal; domnul Zbircea sa ia cuvantul. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Am stat 2 ore cu domnul profesor Sirca si cu doamna profesoara Vekas si am facut 

analiza vis a vis de bugetul necesar si din pacate  am ajuns tot la aceasi concluzie ori dam o 

suma de bani ori se duce. Sa nu credeti ca insist sa dau suma asta, aud tot felul de discutii, ori 

dai 5 ori dai 0 tot la fel este. Am calculat personal cu minim pe economie, maseur, pregatitor, 

preparator pe care am vrut sa-i scoatem dar mi-au adus regulamentul FIFA si mi-au aratat ca 

este obligatoriu pentru aceasta categorie, sa-i angajam si pe acestia,  cumulati toti acesti 

oameni cu salariul minim pe ecomonie, 28 persoane ori 12 luni, total este de 60.000 lei pe 

luna, alte cheltuieli le-am lasat, bugetul maxim la care s-ar putea incadra este de 8,5 miliarde, 

e calculul meu, v-am prezentat situatia. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Trebuia in decembrie lamurita situatia; ce rezultate au avut in 3 luni de zile de cand 

joaca fotbal. S-au facut de ras si certat miercurea trecuta la 3-0 sau au vandut meciul. Cate 

puncte au facut duminica? 4! 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  



15 

 

 5 puncte, 2 meciuri au pierdut dar au facut 5 egaluri! 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Intrebare retorica. Ce plus valoare a adus orasului echipa de fotbal in conditiile in care 

in 2015, ACS National, societate noua, a pornit dupa ce vechea societate a ramas cu 2 

miliarde si jumatate datorii, pana prin 2018-2019 a mancat 1 milion de euro . Anul trecut a 

avut datorii la stat si terte persoane  4,5 miliarde lei. Ca sa merite, trebuie sa aduca si plus 

valoare. De 2 ori pe saptamana la meciurile de acasa vin 30 de oameni din Sebis, altii 50-60 

sunt din Dezna si Buteni. Credeti ca merita ca anual  sa dam sute de mii de euro, care  nu este 

decat o gaura neagra. Domnul Zbircea a spus suma de 8,5 miliarde. Cermei care este in liga a 

III –a, locul 1 sau 2, anul trecut a primit 6 miliarde, 3 miliarde de la Primarie si restul din 

sponsorizari. Ce ne trebuie liga a III a, Ineul este de 2 ori mai mare decat Sebisul si este in 

liga a IV-a. De ce la noi trebuie sa dam minimul 8.5 miliarde lei. Am vazut aici 9.3 miliarde 

lei. Intreb pe contabilul sef daca astia sunt toti banii sau mai sunt si pe alta fila bugetara 

cheltuielile celebre care anual erau la 1 miliard jumatate, 1.2 miliarde lei si nu stiam de ele. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Mai este constructia la stadion. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Exista la achizitii, ne uitam sa vedem. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Cine ne garanteaza ca in iunie nu mai dam inca 1 miliard, sa deschidem sau sa 

inchidem campionatul. Cat e pe luna dat pentru esalonarile la finante.  

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 10.000. Astia sunt toti banii. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Merita risipa?! Se imparte de la bugetul orasului. Stau de vorba cu oameni si din 10 

9,5 te injura ca se dau bani la fotbal. Fotbalul este o activitate onorabila dar a ajuns ca si  

cuvantul tovaras, cuvant de dreapta pe care comunistii l-au facut praf. Daca iubea cineva 

fotbalul nu il ducea cu miliarde datorii. 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Am fost acolo cu domnul Zbircea si doamna Vekas. Ce cauta BMW in fata clubului, 

este al clubului? 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 A fost al lui Cojocaru. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Trebuie sa aiba clubul BMW? 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 A vandut-o cu 5000 si ceva de euro, cand tipul acesta de masina si anul de fabricare se 

platea cu 1000 si ceva de euro. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Vorbim de situatia de mai inainte, am incercat sa se mearga pe corectitudine, acesta 

este bugetul cu care se pot descurca, nu este o propunere de la mine. Dvs hotarati, cu mai 
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putin nu iese nimic, atunci jos tot. Eu le propun sa faca ce vor, cu 2 maini ridic pentru 

dezmembrare. Am prezentat situatia pe care am analizat-o. 

  

 Domnul Barna Gheorghe  

 S-a reluat activitatea la Ineu de la 0.  

  

 Doamna Costea Angela  

 La total cheltuieli, apare pe trimestrul 1 suma de 332 mii lei,  trimestrul 2 suma de 425 

mii lei, la trim 3 suma de 52 mii lei, trim 4 suma de 51 mii lei. Daca acestea sunt cheltuielile 

lunare cum se vor acoperi pana la sfarsitul anului?  De ce impartirea pe trimestre nu acopera 

trimestrele 3 si 4. Va fi o alta rectificare la care sa ridicam miza?  La cheltuielile salariale, se 

vede ca dupa trim 1 si 2 se termina banii si o luam de la capat. De aici nu se acopera 

cheltuielile salariale. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cat este totalul in primele 2 trimestre? 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 750, in celelalte 90 mii. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Se mai pot gasi sponsori 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Anul trecut s-a dat 8 miliarde jumatate si 2 miliarde pentru nocturna.  

 

 Domnul Strava Daniel 

 O tot lungim anul trecut ni s-a promis ca in decembrie se inchide. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu am spus ca se inchide, ci ca reduc cheltuielile si ma scap de cei care au contracte, 

mai e o luna se termina contractele si ii trimit acasa, 2 au plecat nu mai au vrut, ceilalti au 

contracte. 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Ati adus un antrenor care este pentru liga a 3-a; stiati ca vreti sa ramaneti, antrenorul e 

catastrofa, nu are noroc. Ati adus un antrenor de liga a 3-a, era clar ca nu se renunta la echipa. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Am zis noi ca renuntam la echipa in iarna? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Asa stiam si eu, ca in 3 decembrie se termina. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Vedeti ca nu numai eu stiu asta. De ce taceti restul consilierilor? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Cati bani ai dat pe trimenstrul I? 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 264.000 lei. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Bugetul a fost calculat cum a spus domnul Zbircea, in mod normal, ar trebui 12 

miliarde, dar asa a zis el, ca s-a redus la 8,5.  

  

 Doamna Barbura Maurieana 

 Nu se poate asa ceva! 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Supune la vot bugetul fotbalului! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Sunt intre ciocan si nicovala, se voteaza total, sunt in dubiu, daca votam impotriva 

bugetului la sport, votez impotriva spitalului si scolii, dar nici nu dau 9,3 miliarde. 

  

 Doamna Vekas Rodica 

 In acte s-a pus 9,3 miliarde dar am spus ca mai mult de 8,5 nu dam. 

  

 Domnul Barna Gheorghe   

 5 miliarde am spus, Cermeiul este pe locul 1 si a primit 6 miliarde, in vara mai vine si 

ne mai cere! 

  

 Doamna Costea Angela  

 Ce se intampla din iunie? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Incepe un nou campionat; stiu care este situatia si optica prin oras a unora. Sa gasim o 

solutie. Eu nu tin, ce vrem pana la urma, nu el al meu, mie imi fac rau prima data. M-au sunat 

de dimineata toti ce facem. Ce facem? Sa gasim o solutie! 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 5 miliarde pe an consider ca este suficient, e omeneste pentru oras sa se descurce in 

liga in care e de descurcat. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Lili si doamna directoare nu vor nici 5 miliarde! 

 

 Doamna Barbura Liliana 

 Daca s-ar termina pentru tot anul, nu sa se vina la jumatatea anului sa mai cereti. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Sa termine campionatul in 3-4 luni! 

 

 Domnul Strava Daniel 

 S-a mai terminat o data, eu nu mai cred nimic! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Prin noua lege va fi mai greu sa intre in faliment cladirea/hotelul ne costa mult. 

Cermeiul au inchiriat un teren la Arad au scos din circuit cazarea. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Ne costa cazarea pentru ca nu am gasit fotbalisti de aici, asta trebuie sa facem. 
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 Domnul Sodinca Petru 

 Daca nu exista criteriu de performanta, nu am facut nimic 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Cum sa reducem banii vorbim acum 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Cand s-a jucat meciul de la Sebis asa s-a vrut, la minutul 20 am intrebat cum stam, si 

m-am uitat la cota de pariuri 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Sa aprobam o suma sa se termine campionatul pana in 3 miliarde si din vara sa vedem. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu poti pana in 3 miliarde. Pana Acum s-au cheltuit 2,6 miliarde 

 

 Doamna Costea Angela  

 Scoala are primiti 5 miliarde pe an, ganditi-va la cheltuielile fara salarii, am spus 

pentru comparatie intre scoala 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 La scoala este si buget! 

 

 Doamna Costea Angela 

 Sa va ganditi pe ce dati cele 8 miliarde sau cate vreti, ce utilitate are pentru Sebis  

 

 Domnul Strava Daniel 

 Cine ne da in scris ca ce discutam acum se ia in considerare? Ce facem din iulie, 

retrogradeaza in alta liga? 

 

 Domnul Costea Angela  

 Se retrogradeaza cand nu le mai dai finantare si au terminat contractele, care este 

utilitatea pentru oras, pentru ce cheltuim acesti bani? 

  

 Domnul Toma Teodor 

 Dam 5 miliarde si gata. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Suma de 8,5 miliarde este suma minima, apoi se va veni cu inca 5 miliarde sa le dam! 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Cat ai spus ca e necesar, domnule Zbircea? 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 Ca sa functioneze normal, cu pretentiile de la FIFA cu salariul minim pe economie, 

fara cheltuieli exagerate, cazarea si masa nu sunt mult, salariile se ridica pana la 60.000 pe 

luna ori 12 luni, 8,5 miliarde lei pentru a se putea incadra. Hotarati, jos sau sus. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Mai mult de 5 miliarde nu votez, dupa care sa mai discutam serios ce facem din vara. 
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 Domnul Popovici Lazar  

 M-am jurat la 2 oameni ca mai mult de 5 miliarde nu votez. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Noi dam in scoala si in spital, dar ganditi-va ce aport economic aduce scoala in Sebis, 

in fiecare zi vin 1000 de elevi, cumpara covrigi etc. 

  

 Domnul Gavrila Cornel 

 Sa nu mai spui ca dam in scoala si in spital, le-am dat cat au cerut? 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Dupa lupte seculare! 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Ati pierdut voi clasa de stiinte! 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Daca puneati 16-17 copii intr-o clasa aveati clasa, ati mers la maxim! Eu ma lupt 

pentru Barna, ma gandeam cum merge profesorul de istorie, de la Sebis, sa nu mai aiba postul 

intreg si sa mearga la Dezna la scoala, v-a aruncat de aici si platesc pentru cei de la Arad pe 

care nu-i cunosc, pe tine te-a trimis la Dezna. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Nu este adevarat. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 E adevarat, profesor cu gradul 1 pleaca la Dezna cu credite. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Anul acesta am avut ore suplimentare la Dezna, am catedra intreaga la Sebis, din acest 

an nu se mai poate preda istoria daca nu esti de istorie.  La Dezna a predat un profesor care a 

terminat teologia si directoarea de la Dezna m-a intrebat daca vreau sa vin  pe ore 

suplimentare, am rugat alti colegi si au refuzat. Din aceasta cauza sunt si la Dezna. Nu m-a 

dat nimeni afara! 

 

 Doamna Costea Angela 

 Dupa disparitia de clase a plecat Toader la Ineu si un alt coleg la Ineu si la Birsa 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu s-a facut diferenta intre ei corect. 

  

 Doamna Costea Angela 

 S-a facut diferentiere pe lege, nimeni nu a acordat atentie la  credite decat la plecare. 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Am stabilit 8,5 miliarde. 

  

 Domnul Zbircea Doru  

 De la 1 ianuarie pana la 31 decembrie aceasta suma.  

 

 Doamna Costea Angela  

 Sa vedeti ca nu le ajung banii pentru guma de mestecat in trimestrul 3 si 4. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Consiliul de administratie a spus propunerea dansilor, nimimum minimorum de 8,5 

miliarde. 

  

           Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

 Asta este pe tot anul? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Pe tot anul! 

 

 Doamna Batrana Adriana 

 Cum justificati impartirea pe 2 trimestre 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Se pot schimba intre trimestre, de la trimestru 2 in altul. 

 

 Domnul presedintele de sedinta, Carpine Aurel, supune la vot propunerea la sport: 

8,5 miliarde lei (vechi) pentru tot anul 2019 si se voteaza  astfel: 

           9 voturi “pentru”   (doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, domnul Gavrilă 

Cornel, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodinca 

Petru, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru.  

 1 vot “impotriva” (domnul Barna Gheorghe) 

 4 “abtineri” (doamna Barbura Liliana, doamna Costea Angela, domnul Popovici 

Lazăr, domnul Toma Teodor) 

   

 Domnul Zbircea Doru 

 Sa nu uitam toate modificarile la sport de la 9.300.000.000 am coborat la 8.5 miliarde! 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Se voteaza cu modificarile la sport si la spital tinem cont de propunerea domnului 

director,  iar la scoala de la 210 milioane la 320 milioane. 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 3 al 

ordinii de zi cu modificarile propuse si anume: la scoala, se aloca 320.000 lei, cat s-a solicitat, 

la spital, se adauga 122.000 lei la suma solicitata de 716.513 lei, bugetul fiind de 10.942,96 

mii lei  si la sport  850.000 lei, subventii şi se aprobă astfel: 

10 voturi “pentru” (doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, domnul Gavrilă 

Cornel, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodinca 

Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru.  

 4 “abtineri” (doamna Barbura Liliana, domnul Barna Gheorghe, doamna Costea 

Angela, domnul Popovici Lazăr.) 

 

 Doamna Costea Angela 

 Cu mentiunea ca ma abtin datorita faptului ca suma pentru fotbal este prea mare. 

 

 5. Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 5 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019. 

 Doamna Bociu Monica 
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 Va spun ce va intereseaza Punctul 37 dezvoltarea unor activitati sportive la Clubul 

Sportiv National Sebis prin infiintarea unor echipe de handbal, volei, atletism. Mi se pare 

normal. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Care este suma? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu este cu bani. 

  

 Doamna Bociu Monica  

 Organizarea de evenimente culturale si infiintarea echipei de dansuri din cadrul casei 

de Cultura Sebis, toate comunele au. 

  

 Doamna Costea Angela  

 Ce inseamna reparatii la casa Waldstein? 

  

 Doamna Bociu Monica 

 La casa Waldstein nu este finalizata lucrarea prevazuta in devizele de anul trecut. Mai 

trebuie raschetat si paluxat parchetul din 3 camere, completat cu mobilier pentru a fi puse 

cartile care sunt depozitate la casa de Cultura 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Mai este o biblioteca de carti. Ar trebui sa mergem intr-o zi sa o vedeti 

  

 Doamna Costea Angela 

 La pozitia 9 reparatii strazi, care strazi? Dar strada Magurii? Daca se poate! 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Toate strazile asfaltate din UAT Sebis, inclusiv Magurii si Viilor 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Legat de nocturna 620.000.000. Cum s-a facut, prin SEAP?  

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Prin SEAP. 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Sa vina sa puna inapoi plasa, au lasat dezastru. 

 

 Doamna Batrana Adriana 

 Legat de reparatiile de la spital care vor mai dura 1 an, intrarea la spital este pe linie 

continua si politia sta in fata spitalului, trebuie rezolvata problema, sa se faca ceva pe o 

perioada provizorie. 

  

 Doamna Costea Angela 
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 La pozitia 28, largirea strazii cu 2 metri, stiu ca s-a discutat ca traficul greu va fi deviat 

pe acea strada, de ce nu s-a facut din prima.    

  

 Doamna Bociu Monica 

 La obtinerea finantarii strada Madrid avea 4 metri, la fel ca toate strazile din acea 

zona, nu s-a tinut cont ca se va devia traficul greu pe acolo. 2 masini mari nu pot trece una pe 

langa alta pe acea strada. 

  

 Doamna Costea Angela 

 La pozitia 25 extindere retea de iluminat pe strazile Madrid, Ineului, pod peste Valea 

Deznei, Roma;  cati locuitori avem acolo? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Pe strazile Ineului si Viilor avem populatie. 

   

 Domnul Barna Gheorghe  

 Pozitia 29 reparatii interioare la Caminul cultural de la Salajeni sa dai 147.445 de anul 

trecut, am fost anul trecut la zilele Salajeniului.  

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Daca nu necesita, dam in alta parte! 

 

 Doamna Costea Angela 

 Amenajarea pistei de biciclete nu se face prin proiect European? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 Da. 

  

 Domnul Sirca Traian  

 Pozitia 32 amenajare Piata alimentara, asta da! 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Trebuie amenajata, acoperita cu tabla, zona pentru branza trebuie amenajata cu vitrine, 

iluminat, scurgerea apelor. 

 

 Doamna Costea Angela 

 La pozitia 4 - Reparatii si amenajare terenuri de sport. La ce ne referim? 

 

 Doamna Bociu Monica 

 La toate terenurile de sport de pe raza orasului, trebuie si la sala de sport de la scoala 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Trebuie refacuta, in spatele portilor trebuie, ploua in sala. 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 5 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
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6.     Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 6 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 

Aparatul de specialitate al Primarului orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate 

Consiliului Local Sebis, pe anul 2019. 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Fata de anul trecut in organigrama apar 2 posturi de audit, asa a cerut Curtea de 

Conturi. In mod obligatoriu trebuie sa avem. 

 

 Doamna Barbura Liliana 

 Neaparat 2 posturi? 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 6 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

7.         Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 7 al ordinii de zi  

- Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate in UAT Sebis, localitatea 

Prunisor. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 E vorba despre terenurile legate de groapa de gunoi. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 7 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

8.  Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 8 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind  incadrarea  drumului judetean DJ 793 C  km 0+000-

0+0,700  in categoria functionala a drumurilor de interes local 

  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel,  supune spre aprobare punctul 8 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

9.     Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, prezintă punctul 9 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sebis 

nr. 4 din 16.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de 

proiectare DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 

„Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul 

de Boli Cronice Sebis” 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, supune spre aprobare punctul 9 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

 10. Corespondenta adresata Consiliului local Sebis 

 Adresa nr. 170/03.04.2019 depusa de SC Termo-Construct SA, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 2438/03.04.2019 privind convocatorul sedintei Adunarii 

Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 06.05.2019 

 

 Domnul Sodinca Petru  

 Vreau mandat! 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 
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 De ce trebuie sa-ti dam de fiecare data mandat pentru fiecare sedinta, ti-am dat! 

 

  

 Adresa nr. 2411 din 03.04.2019 depusa de domnul Rada Ioan Cristian, preot 

paroh al Parohiei Ortodoxe Romane Salajeni prin care solicita suma de 20.000 lei 

pentru incalzirea bisericii  si un spatiu de depozitare. 

 Domnii consiliei au luat la cunostinta si sunt de acord! 

  

 Adresa nr. 2651 din 10.04.2019.2019 depusa de doamna Vekas Rodica  cu privire 

la acordarea unui spatiu pentru clubul Pensioanarilor din Sebis. 

 

 Doamna Vekas Rodica 

 De 8 ani am fost  in spatiu pe care il detine domnul consilier Gavrila, Liga judeteana a 

Pensionarilor de la Arad s-a dizolvat si s-a dizolvat si filiala noastra. Am hotarat sa ramanem 

ca club de sine statator, ne-am afiliat Asociatiei Culturale “Cartea Izvor de cultura” in cateva 

saptamani sunt gata actele. Intentionam ca in cadrul clubului sa facem un cenaclu de 

literatura. Urmare a dizolvarii Ligii si filialei domnului Corodescu, nu am vrut sa mai ma 

afiliez in noiembrie cu dansul deoarece in ultimii 9 ani nu ne-a ajutat, ne-a luat 1560 de lei din 

cont. Acum ei reclama sediul in care suntem acum. Daca s-a dizolvat liga si filiala din Sebis 

sunt stapani pe acel spatiu. Am intrebat pe domnul Costel Duma, daca au cumparat spatiul de 

la domnul Gavrila. Domnul Gavrila pana in prezent nu mi-a spus daca doreste o chirie mai 

mare sau daca a vandut. Doamna Marta a platit chiria lunara pana acum ca trezorier.  Eu nu 

am lucrat cu banii filialei sau a clubului. Nu mi s-a dat un preaviz ca sa evacuez, am un avocat 

care m-a intrebat daca am primit un preaviz. Oral mi s-a transmis prin Claudia, ca de la Arad 

cineva va veni si are hotarare judecatoreasca. Sunt in situatia avand peste 150 de persoane 

inscrise care vor sa ramana in Clubul Pensionarilor, nu am suparat pe nimeni, am avut mare 

grija de acel loc. Daca s-a vandut acel loc atunci avem nevoie de un alt sediu si din aceasta 

cauza am facut aceasta cerere. 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Ati plecat din acel sediu? 

 

 Doamna Vekas Rodica 

  Nu am plecat inca, nu a venit nimeni sa discute cu mine.  

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Sunt deranjat de aceasta poveste. Le-am donat acest spatiu intr-o sedinta de consiliu 

local, dar cei de la Arad au facut insistente. Am fost prim vicepresedinte Pensionarilor pe 

judet. Chiria pe acel spatiu este de 1000 de lei si au platit doar 50 de lei, de forma. Antetul 

contractului a fost a Asociatiei Judetene. Care mi-a transmis o adresa ca nu mai exista 

asociatia si sa reinnoiesc contractual pe Liga, sau asa ceva. Intre ei trebuia sa se discute. Eu cu 

Aradul am vorbit pentru contract. Dupa aceasta intamplare sa gasiti spatiu si pentru ceilalti 

Asociatia de ajutorare a persoanelor varstnice 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Vom identifica un spatiu, dati-ne putin timp. 
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 Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis 

din data de 15.04.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                           SECRETAR 
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        Consemnat  si tehnoredactat si  

              Jr. PETRISOR CLARA 
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