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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 23.04.2019 cu ocazia sedintei de indata  a Consiliului Local Sebis. 

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

162 din 23.04.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii  adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 11 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna 

Gheorghe,  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.  

Absenti sunt: doamna Barbura Liliana, doamna Costea Angela, domnul Popovici 

Lazăr. 

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

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

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

23.04.2019 a  Dispozitiei nr. 162/2019 a Primarului orasului Sebis. 

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

desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului. 

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

  Ordine de zi:   

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

Local Sebis din data de 23.04.2019. 

             2.  Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 si 3 din Hotararea Consiliului Local 

Sebis nr. 117 din 17.10.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL <Extindere, modernizare si dotare 

Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis >. 

              3.  Proiect de hotarare privind plata cotizaţiei Orasului Sebis aferentă anului 2019, la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – Valea Crișului 

Alb”. 

             Discutii. 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului 

Local Sebis din data de 23.04.2019. 

 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 pentru modificarea art.2 si 3 din Hotararea Consiliului Local Sebis 

nr. 117 din 17.10.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL <Extindere, modernizare si dotare 

Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis >. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 La ambulatoriu unde este proiectul in faza de prefinantare au fost cerute clarificari  

maine fiind ultima zi. Ieri ne-a venit adresa sa scoatem o hotarare. 
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            Contributia noastra este de 2%, stiam de ea din valoarea eligibila. 

  

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

ordinii de zi şi se aproba în unanimitate de voturi. 

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

Proiect de hotarare privind plata cotizaţiei Orasului Sebis aferentă anului 2019, la 

bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – Valea 

Crișului Alb”. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Asociatia a mai avut 2 intalniri cu primarii din jur de la Barsa, Bocsig, Dezna, 

Moneasa, Sebis, Gurahont.  Suntem in faza de a face un prestudiul de fezabilitate trebuie 

platit de primarii. Studiul de fezabilitate trebuie facut de un specialist de la Medias Gaz, in 

urma studiului ne va da solutia pe unde va trece magistrala, pe ce terenuri. Acest studiu 

trebuie platit de catre primarii. Reprezentantii primariilor au acceptat sa plateasca anual 5000 

lei pentru prestudiul de fezabilitate. In momentul solutiei, studiului de fezabilitate va fi platit 

de Guvern  la fel ca si proiectul de magistrala. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Ce perioada va avea acest studiu? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu poate dura mult! Trebuie facut un contract, toate datele sunt in posesia lor, doar sa 

le adune de la toate primariile. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 In cat timp putem avea gaz ? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 In 2-3 ani ! 

 

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

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

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

din data de 23.04.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Carpine Aurel, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

           CARPINE AUREL                                                                       JR. SIRB LAVINIA 

 

 

         

                  Consemnat si tehnoredactat  

                      Jr. PETRISOR CLARA 
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