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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 31.05.2019 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 179 

din 24.05.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 12 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna 

Gheorghe,  domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, domnul Gavrilă Cornel, domnul 

Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul 

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

Absenti: doamna Barbura Liliana, doamna Batrana Viorica 

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  

24.05.2019 a  Dispozitiei nr. 179/2019 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 Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

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

 Ordine de zi:  

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

Local Sebis din data de 31.05.2019. 

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

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 15.04.2019. 

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al 

orasului Sebis pentru  anul 2018. 

4.      Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în 

învătământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul II , anul scolar 2018-2019. 

5.     Adresa nr. 3368 din 10.05.2019 intocmita de catre dl. Sodinca Petru, reprezentant al 

Consiliului Local Sebis in AGA la SC Termo-Construct SA Sebis, prin care transmite situatia 

financiara a societatii, rapoartele Consiliului de Administratie, a auditorului intern, a 

auditorului independent, raportul cenzorilor  si procesul verbal al sedintei. 

6.        Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 

           

 Domnul Carpine Aurel - presedinte de sedinta  

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 31.05.2019. 

 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 15.04.2019. 
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 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 3 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al 

orasului Sebis pentru  anul 2018. 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 In comisia economica a fost analizat acest punct si a primit aviz favorabil. 

 

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

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

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

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în 

învătământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul II , anul scolar 2018-

2019.  

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

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

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

Adresa nr. 3368 din 10.05.2019 intocmita de catre dl. Sodinca Petru, reprezentant al 

Consiliului Local Sebis in AGA la SC Termo-Construct SA Sebis, prin care transmite 

situatia financiara a societatii, rapoartele Consiliului de Administratie, a auditorului 

intern, a auditorului independent, raportul cenzorilor  si procesul verbal al sedintei. 

 

 Domnul Sodinca Petru  

 Aveti in mapa adresa si propunerile personale ca reprezentant al Consiliului Local in 

AGA la Termo-Construct SA Sebis. 

1. Profitul net obtinut in anul 2018 cat si in anul 2019 sa fie folosit pentru dezvoltarea 

societatii.  

2. In anul 2019 obtinerea unui profit de 10% din cifra de afaceri, dar nu mai putin de 

150.000 RON. 

3. Revizuirea obiectivelor si criteriilor de performanta a CA. 

4. Finalizarea conditiilor pentru obtinerea autorizatiei de mediu. 

  Raspunsurile apar in procesul verbal. Cerintele formulate au fost nu doar din punct de 

vedere personal. Cititi procesul verbal si puneti intrebari. Motivarea impunerii unui profit pe 

anul 2019 a fost opozitie totala pentru ca au contracte de administrare si aveti criteriile. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Ce ai, de ce nu spui, îi pui pe ei sa citeasca ? Spune ce ai constatat ! 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Am constatat ca obiectivele de performanta ale contractului de mandat nu concorda cu 

ce am cerut noi. 

 

 Doamna Costea Angela 

  Obiectivele de performanta ale contractului de mandat nu concorda cu ce am cerut noi, 

sa se scrie in procesul verbal, sunt lucruri importante. 
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 Domnul Toma Teodor 

 Luam mandatul, dam altul. Ei fac referire la un contract de mandat vechi de 5 ani. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Tot noi am aprobat acel contract de mandat. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Obiectivele sunt la fiecare consilier in mapa. Am propus, ei nu au fost de acord. In 

procesul verbal se intalneste opozitia administratiei fata de propunerea consiliului local care 

este actionar majoritar, datorita obiectivelor si criteriilor. Cititi! Nu stiti, cititi! In urma 

procesului verbal, marea contestatie personala a fost legata de autorizatia de mediu este data 

in anul 2010. Criteriile sunt clare, minimal nu avem ce comenta. Raspunsul consiliului de 

administratie este clar in procesul verbal. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Obiectivele si criteriile de performanta. Rata de crestere a cifrei de afaceri a societatii, 

in valoare de 100%, ponderea de 20%. Le-au indeplinit ? De cativa ani m-am pronuntat de ce 

primim doar atatia bani de la Termo Construct, daca Consiliul Local raspunde pentru toate 

sumele pentru ei, autorizatiile, totul primesc de la Consiliul local si  doar incaseaza, de ce este 

doar atat profitul, unde se duc banii. Ce fel de cheltuieli? 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 S-a facut o greseala fatala, cine a facut-o va suporta, trebuie trecut la RAAC, Apa- 

canalul. Termo-Construct are dosar penal. Raspunde sau administratorul sau directorul firmei, 

am avut 3 dosare penale si a trebuit sa demonstrez ca nu sunt vinovat. Niciodata nu va da 

inchisoare la Termo Construct, ci la director. Termo-Construct are inregistrat dosar penal, 

pentru autorizatia de mediu si punerea in pericol a vietii multor oameni. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Pentru neindeplinirea sarcinilor. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Cine va raspunde in locul copilului, daca va merge la inchisoare sau ca va avea 

cazier la 30 de ani? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Noi raspundem? Omul e minor? E major, ocupa un post, sunt atributii in fisa postului. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Este hotarare de Consiliu Local, cine nu a pus in practica va avea remuscari. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Fiecare are atributii in fisa postului. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 
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 Eu stiu ca l-a amendat cu 500.000.000 lei. Cine plateste banii, statia nu va putea fi 

amenajata, vor veni si vor da amenzi din nou si din nou. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Pe baza atributiilor este retribuit si raspunde. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Aveti procesul verbal si il cititi. La final intreb despre situatia autorizatiei, iar domnul 

Feies Gheorghe Claudiu spune ca ”avem toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea 

activitatii in mod legal, cu exceptia celei de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in 

2010 au cerut sa se faca retehnologizarea statiei de epurare in vederea incadrarii de calitate a 

apei, si este responsabil Consiliul Local, termenul este 31.12.2015. Problema societatii este 

Statia de epurare, venind tot felul de controale si dandu-ne nenumarate amenzi, noi neputand 

sa ne administram corespunzator, deci nu se poate pune problema realizarii de profit de 

150.000 lei”. ”Domnul Sodinca Petru intreaba care este situatia Statiei de epurare. Domnul  

director Feies Gheorghe Claudiu spune ca la statia de epurare sunt probleme in sensul ca statia 

de epurare a cojocarilor deverseaza in statia noastra. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Ei cunosteau ca deverseaza, au tolerat, ce masuri au luat ei? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Asta am vrut sa spun. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Ei ar trebui sa deverseze o apa tratata. Ce-a facut Termo-Construct sa deverseze apa 

tratata. Trebuie sa aiba anumiti parametri apa. Cine a urmarit aceasta ? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Nu Consiliul Local, sunt angajati acolo cu raspunderi. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Cojocarii au autorizatie de mediu au tot, spre deosebire de Termo-Constunct, asta 

trebuia sa fie treaba domnului Feies nu a mea. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Garda de mediu spune ca cromul de  la 100 a ajuns la 5400. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Din statia cojocarilor cromul pleaca cu cel putin 3000 mg si ar trebui sa fie 100, daca 

trece prin statie noastra scade 1000 dar mai mult nu scade. Legat de dosar penal s-a descoperit 

ca nu trece prin statie, era o teava care nu ajunge direct in statie, ci direct in vale. Acum nu se 

mai stie nimeni a cui e teava. In statie acum se trateaza, exista namol, se depune in bazin si 

apa mizerabila trece prin namol dar cromul scade de la 3000 mg la putin 2000-1000. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 
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 Asta este doar una dintre probleme cu statia de epurare. Marea problema este cu 

calitatea apei livrate populatiei. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Marea problema este autorizatia de mediu care expira in ianuarie 2020. Termenele  

propuse sunt 2010, 2013. Problema grava ca problemele au repercursiuni asupra Consiliului 

Local. Punct de conformare Consiliul Local si raspunde Consiliul Local 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Noi raspundem pentru greselile altora. Ce au spus domnii din Consiliul de 

Administratie ? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Punerea in functiune a treptei biologice a statiei de epurare, termen 15.06.2010 valoare 

34.000 euro, oare nu avem acesti bani ? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Spun ca este realizat aceasta. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Retehnologizarea termen de realizare 31.12.2015 valoare 780.000 euro. Daca asta au 

cerut si noi am votat, nu, raspundem! Am avut proiect de hotarare si nu l-am aprobat ? 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 In loc sa se imbunatateasca merge spre dezastru, nu avem ce face. Merg spre rau. Mai 

incercam o hotarare serioasa cu documentele trimise la timp! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 E singura solutie corecta ! 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Daca aia s-a votat trebuie sa scrie in acte ! 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 S-a votat dar situatia nu a fost foarte clara, s-a votat cu 8 voturi, nu e cu 2/3, pe parcurs 

unii au revenit, mai analizam. Daca Consiliul Local ia o hotarare in unanimitate sau 

majoritate, trebuie 2/3, e o chestie pe viitor, e importanta, presupune cresterea puterii. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Referitor la organizare, directorul a spus ca daca vreau sa fac profit trebuie sa dau 

afara oameni. Nu am spus asta. Impozitul pe profit al socieatii este mai mic decat impozitul pe 

profit datorita amenzilor. Diferenta  de 5000 sunt amenzile care se impoziteaza. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Pentru orice investitie raspunde Consiliul Local. 
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 Domnul Sodinca Petru 

 Au insistat ca avem contract de concesiune, am cerut dar nu mi l-au dat. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Avem vreo solicitare din partea lor ? Puteau sa fie initiatori pentru a pune in practica 

acele masuri. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Referitor la epurare, pana spre sfarsitul anului suntem acoperiti pentru ca avem proiect 

la statia de epurare depus la PNDL. Mediu ne lasa in pace, ca avem proiect; asteptam sa ne 

finanteze. Am prins 1 miliard in buget pentru statia de epurare, este depus la PNDL, m-am 

gandit sa incepem cu 1 miliard. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Completare cu ceea ce a spus domnul Dronca. «problema importanta cu care s-a 

confruntat societatea a fost neefectuarea de investitii, deoarece entitatea nu a avut sursele 

necesare pentru efectuarea acestora. Efectuarea de investitii (la Uzina de apa, Retelele de 

distributie a apei, centrala termica, statia de epurare etc) la aceasta societate se va putea face 

cu sprijinul actionarului majoritar, prin alocarea de sume din bugetul local al orasului (asa 

cum sunt finantate alte activitati)». Domnul director spune ca :  «am cerut primariei inlocuirea 

instalatiei manuale de dozare cu sulfat de aluminiu cu o instalatie dozatoare automata de agent 

floculant in vederea imbunatatirii procesului de captare al apei. » Nu are dreptate, este 

investitia lor ca activitate, dar a cerut. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Ei ne pot trimite adrese, dar ce se intampla cu banii pe care-i iau de la populatie. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Dau salarii, 60%. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Suntem in anul 2019, vin unii si nu te mai cunosc. Uitati-va ce spune in finalul 

procesului verbal, nu se recunoaste daca nu-i dam toate hotararile. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Nu am putea sa-i chemam aici? 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Pentru ce ? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Sa faca circ… 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Stie ca deverseaza, ce masuri au luat, nimic. S-a constatat cromul este de la 100 la 

5400. 
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 Domnul Sodinca Petru 

 Apa de la Sebis deversata in Cris cu continut de crom masiv, daca s-ar intampla la fel 

si la Moneasa, si ar veni apa in statia de pompare si apoi in bucatarii, ar trebui sa ne intrebam. 

Orice modificare a contractului o suporta tot Primaria. Contractul este pe 8 ani, expira anul 

acesta. Serviciul se poate atribui oricui ca si la salubritate atunci cand expira contractul. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Aproape anual am facut act aditional. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Gunoiul a plecat, apa, cei de la Buteni si Chisindia pleaca, ramanem noi, si avem 

probleme, sa ne vina mintea la loc. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Nu avem bani sa o modernizam.  

 

 Domnul Strava Daniel 

 De toate problemele raspunde Consiliul Local, din partea lor nu raspunde nimeni. Asa 

spun ei. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Este adevarat ce spun ei ? este administrator, Consiliul de Administratie are anumite 

atributii! 

 

 Domnul Strava Daniel 

 De ce sa ne luptam cu ei in judecata cand noi putem sa facem ceva! 

 

 Doamna Costea Angela 

 Sa nu fim invinuiti pe nedrept si sa nu fim manjiti ! si daca se schimba forma de 

concesiune  nu sunt convinsa ca va schimba calitatea apei, sau cine va veni va baga 700-800 

mii euro daca nu ii bagam noi. Eu imi spun parerea. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Pe bani europeni au rezolvat aceste probleme primariile din judetul Arad.  

 

 Doamna Costea Angela 

 Uitati-va la Chisineu Cris. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Uitati-va la Seleus sau la Gurahont. Cum de numai noi si Chisineu Cris am ajuns in 

aceasta situatie. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Stim de ce ca suntem in aceasta situatie, suntem vinovati. Noi avem parghii de 

control ? nu poti doar sa raspunzi si sa nu iei hotarari ! Suntem servitori lui Termo- Construct, 
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care au cereri au aceasta situatie din  2010 nu s-a prezentat pana acum sa spuna ca atunci cand 

faceti bugetul sa puneti 34.000 si 780.000 euro. Si ei au atributii  si responsabilitati ! 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Daca nu se ia o masura radicala la fel e si peste 1 an. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 E facut cineva o estimare a costurilor pentru a fi ridicat la cote mai inalte. Cate 

milioane de euro, noi avem 2 milioane euro avem bani in tot bugetul, avem bani sa dam. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Parerea mea personala este sa asteptam sa se incheie contractul in iunie. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Trebuie sa fii pregatit la data respectiva, le prelungim noi contractul sau… 

       

 Domnul Sodinca Petru 

 Vom primi o adresa cu informarea ca expira contractul de concesiune. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Consiliul Local este acuzat ca datoreaza 34.000 euro si 780.000 euro, nu o persoana, 

ne pot da ei in judecata, noi suntem in concesionare cu ei. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Nu avem niciun document de la ei. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 La inceputul fiecarui an la fel cum face scoala si spitalul, trebuie sa ne spuna  sa 

prindem bani in buget. Daca le dam bani, ce fac cu ei, noi trebuie sa facem ! 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Sa asteptam finalul ! 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Ce facem dupa, le dam tot lor? 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Ne pot actiona in judecata ? 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Daca le vine control de la Mediu, si le suspenda activitatea pot face o actiune 

impotriva Consiliului Local. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 Termo-Construct in buget a cuprins miliardele pentru statia de epurare, alta 

documentatie nu este de la ei. 
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 Domnul Strava Daniel 

 Este scris in contract, cand te angajezi esti raspunzator. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Contractul este pentru anbele parti. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu poate sa ne acuze ca Consiliul Local sa raspunda de lucrurile de acolo;  la inceput 

in 2015 trebuia sa scrie ca cer consiliului o anumita suma. Nu cred exista asa ceva. Ei trebuiau 

sa solicite, daca noi refuzam… De-a lungul anilor s-a facut treapta chimica, a costat miliarde, 

nu retin anul, dar 2 - 3 firme au lucrat acolo. S-au dat bani pentru statia de epurare. Exista 

bani dati. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Intrebarea mea este daca am primit o adresa de la Termo-Construct sa ne dam acordul 

sa se lege statia de epurare a cojocarilor la statia de epurare a orasului. Canalizarea este a 

orasului. Au prezentat in Consiliul Local o asa adresa ? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Asta poate fi din anul 2000. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Buteniul cu Chisindia vor pleca curand de la noi. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Ascultati pe doamna secretar, contractul expira in anul 2023. 

 

 Doamna secretar 

 Contractul de concesiune a fost incheiat in anul 2010 pe o perioada de 49 de ani, s-a 

redus la 8 ani, incepand cu 2.10.2015, pana in anul 2023. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Autorizatia de mediu expira in ianuarie 2020. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 In urma prezentarii raportului domnului Sodinca, hotaram predarea la RAAC Arad, 

vorbim aiurea. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Daca nu mai au voie sa dea populatiei apa, ca expira autorizatia de functionare, ce 

facem cu ei? 

 

 Doamna Costea Angela 

 Drepturile partilor, sa vorbim pe acte, de aceste acte se vor folosi impotriva noastra. 

 Concesionarul are urmatoarele drepturi: 
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a) sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si 

serviciile care fac obiectul contractului de concesiune 

b) sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate 

c) sa initieze modificarea sau completarea prezentului contract 

 

Obligatiile concesionarului: 

a) sa obtina de la autoritatile competente  avizate, acordurile si autorizatiile necesare 

prestarii serviciului 

b) sa se respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune 

c) sa respecte prevederile regulamentului serviciului concesionat, caietul de sarcini al 

serviciului si ale celorlalte reglementari specifice serviciului concesionat 

d) sa serveasca toti utilizatorii din unitatea administrativ-teritoriala unde i-a fost 

concesionat serviciul 

e) sa respecte indicatorii de performanta prevazuti in anexa la regulamentul serviciului 

concesionat 

f) sa furnizeze concedentului informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate 

informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor 

concesionate in conformitate cu clauzele contractului de concesiune si cu prevederile legale in 

vigoare 

g) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 

de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in 

vigoare. 

h) sa preia de la concedent, pe baza de proces verbal de predare-preluare, patrimoniul, 

precum si personalul angajat, aferent realizarii serviciilor concesionate  

i) sa efectueze serviciul concesionat  conform prevederilor regulamentului serviciului si 

caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienta, etc 

 

Incetarea contractului de concesiune 

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in 

scris, prelungirea acestuia in conditiile legii 

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 

catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin rezilierea, cu plata 

unei despagubiri in sarcina partii in culpa concesionarul are urmatoarele drepturi 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa terminam cu procesele, cine are cauze sa si le apere. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Propun sa trimitem adresa catre Termo-Construct sa ne prezinte buletine de analiza a 

apei de la Compania de Apa Arad. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Avem un raport de activitate din 2010, legat de realizarile la care a contribuit si 

Primaria.  

La Statia de pompare: 
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-  s-a montat instalatia de clorinare automata, care inlocuieste, astfel, instalatia veche de 

40 de ani, 

- s-a inlocuit turbidimetrul de la captare – cost 10.000 ron 

- s-a inlocuit pompa si turbosuflanta de la dozarea cu sulfat de aluminiu si var 

- s-a realizat un dren orizontal de-a lungul Vaii Dezna in lungime de 270 m cu scopul 

imbunatatirii calitatii apei potabile din punct de vedere al turbiditatii 

- s-a reparat filtrul nr. 3;  lucrare care a durat 2 ani 

-s-a achizitionat un contor pentru masurarea debitelor de apa captate si pompare in retea. 

(masura impusa de DAC Oradea) 

- s-a montat o instalatie de semnalizare electronic wireless care indica cu o precizie 

milimetrica nivelul apei din bazinele de la turnul de apa 

- s-a montat o pompa de 55kw (cea mai puternica existenta in uzina) in vederea cresterii 

capacitatii de pompare pe timp de vara, cu un consum estimat mai mic de curent electric 

- s-au inlocuit pompele de la statiile de repompare Buteni, Birsa si statia de pompare 

Prunisor. La Prunisor statia functioneaza automat incepand cu decembrie 2010 

- s-au refacut 250 m de conducta de aductiune de la Birsa (cost 17.000 ron) 

- s-a realizat dotare cu unelte, scule si masini de lucru pentru intretinerea instalatiilor 

Acestea s-au facut  cu bani de la Primarie! 

Pentru Uzina de apa,  

- S-a pus in functiune al II-lea decantor IMHOFF cu o capacitate de 2500 locuitori.  Astfel 

s-a dublat capacitatea de epurare, aceasta ajungand la 5000 locuitori. 

- s-au pus in functiune paturile de uscare a namolului cu suprafata de 500 mp fiecare 

- s-au montat cele doua aeratoare in bazinul de aerare in vederea punerii in functiune a 

treptei biologice de epurare. Statia a functionat pana in acest an numai cu treapta mecanica 

- s-a realizat bransamentul la curentul electric, inlocuindu-l pe cel vechi 

- s-a realizat un nou deversor al apei epurate prevazut cu sistem de masurare a debitului 

Si acestea s-au realizat tot cu bani de la Primarie 

 

6.        Corespondenta adresata Consiliului Local 

    Adresa semnata de domnul Avram Florin Iona, domnul Valea Valentin si domnul 

Ciucur Gheorghe in vederea construirii unei capele la Prunisor, inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 2743/15.04.2019 

 

   Domnul viceprimar cu atributii de primar 

   Trebuie sa se vada regimul juridic al cladirii, terenul e mai mare. 

   S-a luat la cunostinta. 

 

    Sesizarea domnului Danci Valentin, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 

3617/22.05.2019 

 Domnul Carpine Aurel- presedinte de sedinta 

 S-a luat la cunostinta. 
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   Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din 

data de 31.05.2019, 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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