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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat azi, 12.07.2019 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

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

din 05.07.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise adresate 

domnilor consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 14 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 Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodinca 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.  

De asemenea, participa: din partea Primariei Sebis, doamna Bociu  Monica, inspector,  

2 reprezentanti din partea Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara Apa Canalizare judetul 

Arad: domnul Tăședan Adrian, director executiv si domnul  Sorin Sălăjan. 

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

05.07.2019 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. 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Barbura Maurieana Liliana, 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 12.07.2019. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 19.06.2019. 

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Sebis pentru  

anul 2019. 

4.    Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere care are ca obiect 

locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL 

5.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 

Sebis. 

6.    Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Judetean Arad a diferentei 

de suprafata de la 19.799 mp la 10.292 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 Sebis, in vederea 

implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Arad. 

7.   Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al 

Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis 

8.    Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 110 

din 27.11.2017 privind apobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii  

,, Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul Arad   
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9.    Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 111 

din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii 

 ,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad 

10.      Adresa nr. 716 din 05.07.2019 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canalizare Judetul Arad, inregistrata la Primaria Orasului Sebis la nr. 4607 din 05.07.2019. 

11.       Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 

 

            Discutii. 

10.    Adresa nr. 716 din 05.07.2019 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Apa Canalizare Judetul Arad, inregistrata la Primaria Orasului Sebis la nr. 4607 din 

05.07.2019. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Deoarece in cadrul sedintei sunt prezenti domnul director executiv Tăședan Adrian si 

domnul Sălăjan Sorin din partea ADI Apa Canal Arad, le dam cuvantul.          

  

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

 In momentul de fata Compania de Apa este implicata in Proiectul pe Programul 

operational de infrastructura mare intrand dezvoltarea retelei de apa si canalizare. In 

momentul de fata s-a primit un studiu de fezabilitate neconform care s-a respins. Pentru a 

putea incerca sa facem o investitie, Asociatia si Compania de Apa Arad, pentru Sebis este 

ultimul tren. Nu este sigur, dar aceasta aderare pentru apa si canal poate dura cel putin 2 luni. 

Prima data se pun la dispozitie datele tehnice ale retelei de apa-canal pentru Sebis, apoi 

trebuie data Hotarare a Consiliului Local de aderare. Toti cei 59 de asociati membri trebuie sa 

emita hotarare de acceptare a orasului Sebis in ADI. Se intruneste AGA cu notar, legal, apoi  

se inscrie in Registrul Asociatiei, moment in care sunteti membri, perioada nu este mai scurta 

de 2 luni de zile. Trebuie facute 59 de hotarari de Consiliu Local. Consiliile locale au fost 

receptive la mesajele transmise de noi, dar nu depinde doar de noi, este ultimul tren, nu stim 

sigur daca-l prindem. 

  

 Domnul Sodinca Petru 

 Daca va fi un vot favorabil, dar pentru 1 an de zile se schimba structura administrativa 

a orasului si va fi un scandal de recuperare a serviciului.  

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

            Intotdeauna decizia apartine unitatii administrativ teritoriale. 

 

            Domnul Sodinca Petru 

            Ce consecinte pot fi? 

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

            Daca nu s-au facut investitii, niciun fel de consecinta. Daca s-au facut investitii, se 

poate face iesirea din Asociatie, dar cu plata. 

 

 Domnul Sodinca Petru  

 Care este perioada contractului de cesiune? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   
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            Contract de concesiune cu Compania de Apa. 

 

            Domnul Sodinca Petru 

            Exista restrictii vis-a-vis de durata contractului de concesiune 

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

            Este un contract de delegare a gestiunii, dumneavoastra prin faptul ca aderati la 

Asociatie, automat se face si hotararea de delegare in concesiune a patrimoniului.  

 

            Domnul Sodinca Petru 

            Care este minimul perioadei? 

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

            Contractul de delegare este pana in anul 2039, pana atunci este facut Master Plan-ul. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Aveti un model de contract de cesiune, sa stim ce preluati si ce obligatii avem? Toate 

parerile impartite vin din lipsa de informatii. Daca faceti investitii in orasul Sebis, iar dupa 1 

an de zile se doreste iesirea din Asociatie, trebuie platit strict valoarea investitiei sau este o 

taxa penalizatoare pe langa investitie.  

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

            Contract de delegare se gaseste pe siteul Asociatiei Apa- Canal, de asemenea se gasesc 

si obligatiile care decurg din partea concesionarului si a celeilate parti, si statutul asociatiei. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Cati membri au iesit afara din Asociatie? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

 Am ajuns director la Asociatie in anul 2010, atunci erau 38 membri, acum sunt 59. 

 

            Domnul Barna Gheorghe 

            Din anul 2010 de cand sunteti director aveti vreun UAT care a iesit din Asociatie? 

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

            Nu. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Acum este avarie in Sebis pe Satul Nou, in ultima luna au fost 5 gropi sapate in Sebis 

de la Politie pana la Zbircea. Avem Contractul de concesiune cu Termo-Construct pana in 

2023 si un credit. Ce se intampla cu contractul, ne pot da in judecata? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Are Consiliu de administratie care tine de Consiliul local? Asumarea va fi a Termo-

Constructului cu garantia Consiliului Local. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Consiliul local detine 99,99% din actiuni. 
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 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

            Proprietarul nu se modifica, ramane acelasi. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Daca intram in Master Plan este nevoie de investitie. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Nu stiu situatia, dar sigur este nevoie de investitie la tratare si epurare, nu stiu despre 

reteaua orasului.  

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Daca intram in Master Plan si trebuie schimbate tevile din azbociment in interiorul 

orasului, cine plateste aceasta investitie? 1 an de zile s-a spus ca plateste Primaria. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Primaria este coplatitor si cofinantator. Nu e stabilit un procent pentru toate UAT-

urile. La Targu Jiu se va face investitie unde cofinantarea locala  este 0, la Cluj Napoca este 

1,8%. Nu s-a depasit niciodata procentul 1,8%. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Poate nu am inteles eu bine. Daca preluati acum, acum pe Satul nou s-a spart reteaua 

in 4-5 locuri, data trecuta am retinut ca pe retelele actuale veniti cu echipa dvs, dar plata este 

facuta de catre Primaria Sebis.  

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

 Pentru intretinere si dezvoltare se formeaza un fond, se plateste o redeventa pe 

bunurile date in concesiune de dumneavoastra; Din acel fond se face intretinere si reparatii;  

dezvoltare se face daca raman bani, cu acordul Consiliului local. Investitiile de dezvoltare, 

extindere, de marire a capacitatii sunt strict ale UAT, care este proprietarul bunului. Facem 

mentenanta pe ceea ce este concesionat. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Ce se intampla cu suma de bani, daca beneficiem de ea?  

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Dupa cum s-a discutat cu consultantul promisiunea ferma este ca la inceputul lunii 

octombrie va finaliza Studiul de Fezabilitate. Asta inseamna ca trebuie sa fie facute toate 

ridicarile topo, toate analizele cost-beneficiu, termen foarte scurt. Trebuie si o analiza 

institutionala, unde din punct de vedere al documentelor trebuie sa fim in regula . Sper sa ne 

putem incadra in termen.  

            

Domnul Sodinca Petru 

           Ce facem cu suma propusa a fi investita? 

 

           Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

           Compania de apa va discuta cu conducerea locala care sunt prioritatile.  
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           Domnul Sodinca Petru 

           Prioritati care ar putea sa fie si extinderea de retea. 

 

           Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

           Pentru toate investitiile propuse in momentul de fata s-a mers la fiecare UAT in parte si 

s-a discutat cu primarul, cu consiliul, ceea ce este necesar a se face. Partea de extinderi se 

poate face. Singura problema in momentul de fata este partea de reabilitari. Daca nu este 

foarte bine justificata printr-un numar de avarii mare, printr-o vechime, printr-o calitate a 

apei, nu data de captarea de suprafata pe care o aveti dumneavoastra, neavand o justificare nu 

se obtin usor fonduri. 

  

           Domnul Salajan Sorin 

           La partea de extinderi ne-am dus in fiecare UAT cu primarul, cu viceprimarul si s-a 

discutat pe fiecare strada in parte, ei au venit cu solicitarile s-a facut harta si am stabilit de 

comun acord. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Daca avem nevoie de un aviz dupa ce suntem in RAC Arad, dumneavoastra eliberati 

de exemplu, aviz pentru reteaua de gaz? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Da. Se va prelua baza de date existenta.  Nu se va veni pana la Arad. Se va organiza 

aici un punct colector, se vor aduna documentele si se vor trimite la Arad. Nu va veni fiecare 

cetatean individual. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Ati afirmat ca ati preluat Buteniul. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Nu am afirmat, sunt membri in Asociatie. Buteniul a facut o investitie serioasa si 

importanta,  finalizata. Chisindia este pe punctul de a finaliza si saptamana viitoare se va pune 

in functiune si se va face receptia finala, dupa aceasta sunt independenti, cei de la Chisindia. 

Canalizarea pe fonduri structurale nu se poate realiza la localitatile care sunt sub 2000 de 

locuitori. 

  

 Domnul Sodinca Petru 

 Atunci Societatea Termo-Construct pierde un numar de clienti. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 In momentul finalizarii, Chisindia va trece, am gasit varianta de alimentare cu apa si 

pentru Buteni sau din sursa proprie. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 La noi alimentarea cu apa vine din Valea Deznei, ar exista posibilitatea sa ni se dea 

apa din subteran? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   
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 Studiul de fezabilitate are mai multe studii intre care si studiul hidrogeologic se vor 

face masuratori si pe harta existenta la nivel national se va putea urmari daca este posibil 

foraj, sa fie apa subterana. Nu stiu sa va spun. Din punctul nostru de vedere, la momentul de 

fata, nu e bine. 

 

 Domnul Zbircea Doru  

 Exista probabilitatea sa fim legati de Moneasa? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Nu, la Moneasa nu este debit suficient,  este prevazuta o marire a capacitatii. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 La Moneasa sunt 2 surse de apa. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Sunt 2 surse, una este pentru spalare si alta pentru alimentare cu apa.  

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Sa vedem ce contine Hotararea Consiliului Local nr. 63/2018! 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Daca Sebisul trece la Compania de apa vom cauta o solutie de alimentare cu apa, nu 

din Valea Deznei. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Calitatea apei sa fie schimbata, este prioritate! 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Citeste punctul 1 si 2 al Hotararii 69 din 11.07.2018 privind acordul in principiu de  

aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad si de a 

delega in gestiune operativa la S.C. Compania de Apa Arad S.A. Serviciul public de 

alimentare cu apa si canalizare al Orasului Sebis 

ART.1.(1)  Consiliul Local Sebis isi exprima acordul in principiu de aderare la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad si de a delega in gestiune operativa 

la S.C. Compania de Apa Arad S.A. Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al 

Orasului Sebis. 

            (2)  Consiliul Local Sebis se adreseaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canalizare Judetul Arad  in vederea obtinerii avizului  tehnic favorabil privind delegarea de 

gestiune a  Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al Orasului Sebis. 

ART.2.       Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul orasului Sebis. 

        Hotararea Consiliului Local Sebis 69/2018, ati primit-o?  

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

 Am primit hotararea cu adresa de inaintare, prin care ni s-a adus la cunostinta 

hotararea consiliului local, este prima procedura. In baza acestei hotarari am trimis o adresa 

catre dumneavoastra pentru a fi puse la dispozitie datele tehnice pentru Canal si apa, pentru ca 

Compania de apa sa faca o analiza pentru a emite un aviz ca nu le afecteaza capacitatea de 

operare si preluare.  Daca nu avem datele tehnice, Compania de apa nu are ce verifica. 
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 Domnul Sodinca Petru  

 A trecut un an de zile, venim  cu actiunea; cand ati primit adresa? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad  

 Imediat dupa emiterea hotararii. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 De atunci pana acum? Nu am primit de la dvs nimic, in Consiliul Local. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Vrea sa ajunga undeva, nu va suparati! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 A votat impotriva si acum pune intrebari! 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Dupa ce se dau datele tehnice, Compania de apa Arad va facem adresa si apoi sa se 

dea hotararea finala de consiliul local. 

 

 Domnul Gavrila Cornel 

 S-au transmis datele tehnice cumulate cu alte localitati. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Aratati-mi acea adresa. 

 

            Domnul Sodinca Petru 

            Am intrebat daca s-au trimis datele solicitate? 

  

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Am trimis datele ce le-am avut noi, datele trebuiau sa le iau de la Termo-Construct, tu 

sa le iei de la Termo-Construct, ca esti reprezentantul consiliului si  le trimiti. Aceasta a fost 

Hotararea cu aviz de principiu si s-au facut pasi marunti. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Hotararea are un punct 2! 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 S-a facut Hotararea Consiliului Local, dupa care s-a facut adreasa catre ADIAC din 

partea Primariei, prin care s-a comunicat hotararea Consiliului Local Sebis. S-a solicitat din 

partea ADIAC  datele tehnice pentru a primi aviz de la Compania de apa ca nu-i afecteaza 

capacitatea de operare. Asta a fost anul trecut in august. Am fost prezenti aici impreuna cu 

directorul tehnic al Companiei de apa si am repetat povestea in septembrie. Fara avizul 

Companiei de apa ca nu-i afecteaza capacitatea de operare, nu se poate. Tariful este unic pe 

intreaga arie de delegare, 3,48 lei/mc cu 3,92. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 La punctul de pe ordinea de zi vom hotari. 
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 Domnul Popovici Lazar 

 Trebuie sa hotaram sa se trimita datele. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Daca mai avem probleme cu domnul director, apoi stam si hotaram intre noi. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Citesc ca hotararea s-a aprobat cu 9 voturi din 14. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Ce s-a aprobat? Acordul de principiu s-a aprobat! 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta 

  Datele tehnice reprezinta o problema. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Datele tehnice au fost solicitate ca prima etapa. 

  

 Domnul Toma Teodor 

 Domnul Sodinca este reprezentantul nostru in AGA la Termo Construct si sa mearga 

sa obtina date. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 Suntem de acord sa se dea hotarare si sa se dea datele. 

 

            Secretar 

 Nu trebuie hotarare pentru comunicarea acestor date. Este suficienta hotararea 

adoptata anul trecut. 

 

            Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Daca era Studiul de fezabilitate complet nu veneam aici, studiul este semi-varza, mai 

avem 2-3 luni pana la completare si finalizare. Daca nu se face nimic, nu mai vorbim de 

aderare la Sebis. 

 

 Domnul Zbircea Isai 

 Mai trebuie alta hotarare data azi? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad 

  

  Este necesar o adresa care sa cuprinda datele tehnice. 

 

 Domnul Zbircea Isai 

 Totul a plecat de la acest Studiu de principiu. 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Asa se procedeaza, prima data se da un aviz de principiu, apoi se transmit datele 

tehnice si apoi hotararea finala. 
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 Domnul Zbircea Isai 

 E valabil ce s-a dat pana acum? 

 

 Domnul Tăședan Adrian director executiv al A.D.I Apă Canalizare Judeţul Arad   

 Da! 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa ne dea Termo-Construct, sub semnatura, datele, reprezentantul nostru, domnul 

Sodinca, le ia si le duce, le urmareste si le trimite, apoi se discuta de hotararea finala, daca ne 

dau ei aviz. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Sa supunem la vot ca in 24 de ore sa ne fie date datele. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Sunteti de acord sa votam, este legal? 

 

 Secretar 

 Daca  cineva inregistreaza o adresa trebuie sa îi dai raspuns. 

 

 Domnul Popovici Lazar  

 Sa-l imputernicim pe domnul Demetrescu sau pe domnul Sodinca ca in 24 de ore sa ne 

fie comunicate datele. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu Demetrescu 

 Unde sa merg eu? Faceti adresa ca Termo-Construct sa aduca datele.  

 Roaga domnii de la ADI Apa-Canal sa fie de acord sa-i lase pe domnii consilieri sa 

vorbeasca intre ei.  

 Sunt date multe, nu se poate in 24 de ore. Le-am mai trimis si nu a iesit nimic. 

Domnul Sodinca este reprezentantul nostru, datele sa fie pe Sebis. Le-am mai dat pe toate, 

trebuie doar pentru Sebis. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa-l imputernicim pe domnul Sodinca! 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Cine este de acord sa discutam adresa de la punctul 10. Stabilim si delegam pe domnul 

Sodinca ca in 3 zile lucratoare sa fie completat modelul transmis de Compania de Apa Canal. 

            Domnii consilieri  sunt de acord sa-l delege pe dl. Sodinca Petru ca in 3 zile lucratoare 

de la data sedintei Consiliului Local Sebis din data de 12.07.2019, sa solicite societatii 

Termo-Construct sa completeze machetele cuprinzand fisele continand enumerarea 

informatiilor tehnice si financiare ale componentelor retelei publice de alimentare cu apa si de 

canalizare din Orasul Sebis-anexe la adresa nr. 716/05.07.2019 a ADI Apa Canalizare, judetul 

Arad, in vederea obtinerii avizului tehnic din partea operatorului regional Compania de Apa 

SA Arad. 

            Domnul Tăședan si dl. Sălăjan de la ADI Apa-Canal se retrag de la sedinta. 
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            Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Fiind prezent, domnul doctor Sirb Cristian, sa se treaca la discutarea punctului 5 al 

ordinii de zi.  

  

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 5 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare privind modificarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis.

  

 Domnul director doctor Sirb Cristian  

 Am mai multe posturi vacante de asistent medical. In aceasta perioada tot mai multe 

persoane termina Facultatea de Asistenta Medicala; Vreau sa transform posturile de asistent 

medical ca sa nu se interpreteze ca ingradesc dreptul de inscriere la concurs. In perspectivă, 

dupa ce se aproba bugetul, vor fi concursuri pe posturi de asistent medical. Acum vor fi 

posturi de asistent medical si pe studii superioare si pe studii medii.  

 Mai este o problema, vreau sa ma jur cu mana pe Biblie, sa se jure si altii, ca nu am 

luat niciun ban pe proiectul spitalului. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Am stat in Spital si am vazut un serviciu de calitate, nivel standard cat am fost in spital 

cu soacra mea.  

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 5 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

1.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotărâre privind ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de 

12.07.2019. 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 1 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

2.      Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului 

Local Sebis din data de 19.06.2019. 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii de zi şi 

se aproba în unanimitate de voturi. 

 

3.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Sebis pentru  anul 

2019. 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Retras de pe ordinea de zi din lipsa de documente. 

  

4.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - Proiect de 

hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere care are ca obiect 

locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL. 

  

 Doamna Batrana Viorica  

 Persoana in cauza indeplineste conditiile. 

  

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 
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6.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 6 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare privind darea in administrarea Consiliului Judetean Arad a diferentei de 

suprafata de la 19.799 mp la 10.292 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 Sebis, in vederea 

implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Arad. 

  

 Doamna Bociu Lenuta 

 In prima faza s-a dat Consiliului Judetean Arad suprafata de 10.292 mp, din diverse 

motive s-a depasit suprafata acordata. Urmare a documentatiei cadastrale si a operatiunilor 

facute s-a inscris toata suprafata constructiei de 19.799 mp. Trebuie data suprafata de 9507 

mp ca sa intregim suprafata. Trebuie sa fie in domeniul public al orasului Sebis in 

administrarea Consiliului Judetean Arad. Terenul ramane al nostrum,  dar il administreaza ei. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Este si groapa acoperita. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Unde s-a gresit, e aproape dublu. 

 

 Doamna Bociu Lenuta 

 Nu s-a identificat bine terenul, si-au intins constructiile. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Au mers pe constructia noua dar au imprejmuit si groapa veche 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

7.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 7 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Clubului 

Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 In consiliul de Administratie ales de noi a fost si domnul Cojocaru Calin, a plecat de 

ceva vreme. In locul lui trebuie sa punem pe altcineva. Puteti propune, eu propun pe domnul 

Barbatei Marian. 

 

 Doamna Costea Angela 

 Ar fi normal sa actualul director sa fie membru in Consiliul de administratie, domnul 

Radu Borlea. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu am vorbit cu domnul profesor Sirca, nici cu domnul Zbircea. 

 

 Doamna Costea Angela 

 La scoala, presedintele consiliului de administratie este domnul director. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Radu Borlea nu vrea. Propuneti pe cine doriti. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa apara demisia lui Cojocaru! 

 

 Domnul Zbircea Isai 
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 Dupa ce am citit executia bugetara de la club, am vazut ca au cheltuit 5,7 miliarde lei 

mai ramane contul de cheltuieli materiale de la Primarie, daca nu cumva au ajuns la 8,5 

miliarde lei de la Primarie si au ajuns la final! 

 

 Domnul Sirca Traian 

 In afara de suma aceasta nu mai acceptam nici un ban, au un Mercedes. Faca ce vor. 

Alta suma nu mai acceptam peste 8,5 miliarde lei. Am aflat de la Radio Timisoara ca s-a 

schimbat antrenorul. Trebuie sa fim informati. Ai stiut, Doru? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu am vrut eu sa plece Todea. Am cautat pe unul ieftin, e vina mea. De acum va 

informez!  

 

            Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 7 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

8.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 8 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 110 din 

27.11.2017 privind apobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii ,, Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul 

Arad   

 

 Doamna Bociu Lenuta 

 A aparut Ordonanta 114/2018 pentru majorarea manoperei in constructii, s-a 

reactualizat restul de executie pe Gradinita si Atelierul Scoala. Investitia este suportata de 

Ministerul Dezvoltarii. In mapa sunt noile valori ale investitiei, urmare a cresterii manoperei, 

pentru a fi transmise la Ministerul Dezvoltarii si a primi bani. Intreaga crestere a manoperei 

este suportata de Ministerul Dezvoltarii. 

  

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 8 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

9.       Doamna Barbura Maurieana Liliana, prezintă punctul 9 al ordinii de zi  - Proiect de 

hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 111 din 

27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii 

 ,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad 

 

 Doamna Bociu Lenuta 

 Este aceeasi situatie ca mai inainte. 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana, supune spre aprobare punctul 9 al ordinii de zi şi 

se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

10.      Corespondenta adresata Consiliului Local 

    Adresa Arhiepiscopiei Aradului, Protopopiatul Sebis, Parohia Prajesti nr. 1 din 

04.07.2019 inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 4573 din 04.07.2019 in vederea 

aprobarii unui sprijin financiar pentru Parohia Prajesti, in vederea amenajarii unei case 

funerare la fosta casa parohiala din Prajesti. 

 

     Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

     Domnul protopop a semnat adresa, este cel care se ocupa de investitii la Prajesti, este 

vorba de prima casa, cea veche; in curte la casa veche s-a inceput o constructie fara aprobari 

de la forurile lor. Ceva timp in urma preotul Heler Catalin a primit banii de la calamitati 
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pentru repararea cupolei, au primit 6 miliarde, s-a gresit si s-a trecut un zero in plus. Nu 

inteleg de ce nu puteau sa-i lase sa faca biserica noua. S-au opus ai lui nu cei care au dat banii. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Noi nu am stiut ca incepe o constructie noua, le-am acceptat o constructie acolo? De 

ce l-am lasat sa inceapa? Cine l-a lasat? Daca eu incepeam o constructie fara autorizatie… 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 A avut autorizatie de constructie. Cum sa nu aiba! Nu a scris cu ce bani face 

constructia.  Biserica ortodoxa a trebuit sa dea aviz! Daca il lasa Biserica Ortodoxa el poate 

sa-si continue constructia cu alti bani. 

 

 Doamna  Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta  

 Referitor la aceasta adresa, nu au trecut suma,  sa vedem ce le dam! 

 

 Doamna Batrana Viorica 

 Sa faca o adresa cu cat le trebuie, trebuie completata adresa cu date concrete. 

 

           -Adresa Liceului Teoretic Sebis, nr. 793/27.06.2019 inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 4407/27.06.2019 privind dotarea gradinitei PP Sebis cu aparate de 

aer conditionat. 

 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta 

 S-a luat la cunostinta! Nu se specifica cati bani sa ii dam, dar suntem de acord, sa se 

achizitioneze. 

      

     Diverse 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Anunt colegii ca imi dau demisia din Consiliul de Administratie de la Liceul Teoretic 

Sebis, incepand cu data de 12.07.2019. Ca si la fotbal trebuie hotarare, se poate acum pe loc ? 

 

 Secretar 

 La sedinta urmatoare, se face proiect de hotarare. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Propun pe doamna Costea Angela in locul meu, stie cum merg treburile, e normal sa 

fie ea. Trebuie aici sa inaintez demisia pentru ca aici am fost numit. 

 

 Doamna Barbura Maurieana Liliana - presedinte de sedinta 

 Doamna Barna a propus pe doamna Costea, sa supunem la vot.  

 

 Secretar 

 Domnul primar va tine cont de demisie si de propunerea facuta si la sedinta urmatoare 

va fi introdus proiect de hotarare in acest sens! 
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             Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis 

din data de 12.07.2019, doamna preşedinte de şedinţă, Barbura Maurieana Liliana, declara 

inchisa sedinta Consiliului Local Sebis. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                                    SECRETAR 

BARBURA MAURIEANA LILIANA                                                       JR. SIRB LAVINIA 

 

 

 

                          Consemnat si Tehnoredactat 

             Jr. PETRISOR CLARA 
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