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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 26.11.2018 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 276 

din 19.11.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 12 consilieri locali dupa cum urmeaza: doamna Barbura 

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

Costea Angela,  domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul 

Şchiop Iustin, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru. 

Absenti: domnul Gavrilă Cornel, domnul Şodinca Petru. 

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 serviciul Contabilitate Buget si domnul Miculescu Pavel, sef birou 

Impozite si Taxe Locale. 

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

19.11.2018 a  Dispozitiei nr. 276/2018 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 preşedinte de şedinţă, Costea Angela, 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 26.11.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 17.10.2018. 

      3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018. 

      4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei 

publice subordonate, Spitalul de Boli Cronice Sebis, pe anul 2018. 

      5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 

Sportiv ,, NATIONAL’’ Sebis, pe anul 2018 

      6. Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere 

pentru locuintele situate in imobilele ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3. 

      7. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind 

distribuirea energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si 

institutiile publice. 

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

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

      9.  Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului provenit din alipirea imobilelor 

inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr. 300896 Sebis si CF nr. 301467 Sebis destinate Statiei 

de transfer amplasata de raza UATO Sebis. 

      10.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 

luni. 

      11. Proiect de hotarare privind Proiectul pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare 

de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2019-2020 
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      12. Cererea nr. 7264 din 12.11.2018 depusa de catre Consiliul Parohial al Bisericii 

Ortodoxe Sebis II, prin care solicita sprijin material necesar realizarii unei troite in memoria 

eroilor care apartin Parohiei. 

      13. Cererea nr. 6691 din 18.10.2018 depusa de catre dl. Gligor Beniamin din orasul Sebis, 

str. Crisului, nr.25, prin care propune ca Liceul Teoretic Sebis, Casa de Cultura Sebis sa 

poarte numele Mihai Beniuc si ridicarea unui bust in fata Casei de Cultura. 

      14. Cererea nr. 6778 din 23.10.2018 depusa de catre Covaci Tito, domiciliat in Sebis, str. 

Banatului, nr. 16, prin care solicita restituirea contravalorii terenurilor cumparate de la 

Primaria Sebis in urma licitatiei din anul 2011. 

      15. Cererea nr. 6826 din 26.10.2018 depusa de Bulzan Ioan, cu domiciliul in comuna 

Beliu, nr.211, jud. Arad, prin care solicita scutirea de la plata sumelor prevazute cu titlu de 

impozit pentru terenul situat in intravilanul localitatii Sebis, str. Crisului, nr. 6B, stabilite 

pentru perioada 2013-2018 si scutirea de la plata acesoriilor aferente acestui impozit 

      16. Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad, cererea nr.6887 din 

30.10.2018 depusa de catre Universitatea de Vest ,,Vasile Goldis’’ din Arad, prin care solicita 

inchirierea unui spatiu in suprafata de 75,76 mp, situat in Sebis, str.Romana, nr.4 pentru 

destinatia invatamant. 

           Discutii:  

      1. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedintei ordinare a Consiliului 

Local Sebiş din data de 26.11.2018 

           Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela,  supune spre aprobare punctul 1 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

      2. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 2 al ordinii de zi  

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

Consiliului Local Sebis din data de 17.10.2018 

 Domnul Schiop Iustin. 

 Ma abtin. 

            Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela,  supune spre aprobare punctul 2 al 

ordinii de zi şi se aprobă astfel: 11 voturi “pentru” si o “abtinere” (domnul Schiop Iustin). 

       3. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

Orasului Sebis pe anul 2018. 

Domnul Sirca Traian 

Am cerut sa se puna diverse pe ordinea de zi. 

 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

 Sunt pe ordinea de zi la dezbateri diverse. Proiectul de hotarare vine impreuna cu 

venituri si cheltuieli,  referatul cuprinde rectificarile pentru bugetul Primariei, rectificare la 

Liceului Teoretic Sebis intre articole, si rectificare la Spital. Toate rectificarile sunt explicate 

pe referatul prezentat. 

  

 Domnul Toma Teodor 

 Comisia economica a acordat aviz favorabil acestui proiect de hotarare. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 La 1 decembrie facem depunere de coroane la monumentul eroilor impreuna cu 

 institutiile apartinand Politiei, Jandarmeriei, Spital, toti cei care doresc sunt invitati. 

 Organizeaza evenimentul Consiliul Local si Primaria, vin si preotii. 

  

 Domnul Strava Daniel 
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 Sa fie invitat si un profesor de istorie. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Am vorbit cu domnul profesor Barna Gheorghe  sa vina si el. 

 Se va face fasole cu ciolan, punem mese si corturi. 

  

 Domnul Barna Gheorghe   

 De la ce ora ? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu   

 De la 11:30, in fata Primariei, iar dupa-masa la Casa de Cultura. 

  

 Domnul Sirca Traian 

 Cine este echipa artistica, o plateste Primaria? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Sunt oameni de bine care platesc. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Partidul nostru a participat, nu plateste Primaria 1 leu, eu ca persoana am platit, vin 

Rapsozii Zarandului. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Si eu am dat bani. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 E centenar, trebuie facut ceva. 

 

 Domnul Sirca Traian 

 E un mare eveniment istoric. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

Pentru centenar avem alocati bani. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Ne intoarcem la Diverse, acum dam cuvantul domnului contabil Ulica Adrian. 

 

 Domnul Ulica Adrian 

Avem economii la cheltuielile de personal, respectiv la salarii de baza prin neocuparea 

functiilor in cazul functionarilor publici in baza Legii 153/2017. Conform  art. 18 ordonatorii 

principali de credite sunt obligati sa acorde indemnizatie de hrana, am propus diminuarea 

salariilor de baza cu suma de 21.400 lei si acordarea indemnizatiei de hrana in cuantum de  

300 lei  pe persoana, incepand cu 1 decembrie 2018. Referitor la modificarea de la Spital si de 

la Scoala. La Liceul Teoretic Sebis rectificarea pe care ei au solicitat-o, diminuarea unor 

articole si majorarea altora. De exemplu la apa si canalizare cu 1000 lei, la materiale si 

prestari servicii cu suma de 4 mii, alte bunuri si servicii cu suma de 60.000 lei, obiecte 

inventar cu suma de 16000 lei. Sa poate angaja cheltuieli si sa faca plati. Merg mana in mana 

cu bugetul local. Legat de punctul referitor la bugetul institutiilor publice si activitatilor  

finantate din venituri publice si subventii, la Spital. S-a suplimentat bugetul deoarece s-au 

primit bani de la Casa de Sanatate si de la Directie 150 milioane si majorari de 104000 urmare 

a majorarii contractului cu DSP Arad. In referat arata ca au nevoie de 174 mii lei pentru 

cheltuieli de personal si 80 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii. Banii pentru salarii si 

anumite cheltuieli îi primesc in functie de internarile facute, numarul de paturi. Va pot face 
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copie, e vorba de influente la fiecare articol si aliniat, la hrana 32000 materiale sanitare plus 

10000, bunuri inventar 2,5 pregatire 1000 total, 108 mii finantati  de la CAS si DSP Arad. 

 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

 Daca nu li se suplimenta se puteau da salariile 

  

 Domnul Ulica Adrian  

 Nu se puteau da salariile, traim din acte aditionale la administratie. 

 

 Doaman Batrana Adriana 

 Au fost ani in care nu se stia suma, se comunica acum la final de luna se fac 

regularizari. Noi nu depasim si la rectificare primeau la greu altii care depaseau, noi eram 

cuminti. 

  

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

 Indemnizatia de hrana si scoala ar trebui sa primeasca; cand se va plati daca acum se 

face rectificarea. 

 

 Domnul Ulica Adrian  

 In decembrie. 

  

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

 Mai facem rectificare. 

  

 Domnul Ulica Adrian 

 In lege spune ca incepand cu 1 decembrie ordonatorul de credite acorda indemnizatia 

de hrana in mod obligatoriu. Ce inseamna acorda ? Daca scria beneficiaza atunci aloci in 

ianuarie pentru luna anterioara, dupa ce a trecut luna respectiva. 

  

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

 Indemnizatiile de hrana se aloca in luna ianuarie. Dupa ce a trecut luna respectiva 

 Ati inteles ce am zis ! 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Suma poate sa se dea in avans. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Important este ca se dau. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 3 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

4.       Acest punct al ordinii de zi a fost inclus la punctul 3  al ordinii de zi. 

     5.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 5 al ordinii de zi 

 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Clubului Sportiv ,, NATIONAL’’ 

Sebis, pe anul 2018. 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

 Aveti in mapa un referat ni se spune de unde sa se ia bani in functie de necesitatile lor. 

Cred ca doamna Tatar semneaza, dupa semnatura nu stiu sigur. 

  

 Domnul Strava Daniel  

 Nu e autorizata sa semneze. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Este numita de noi timp de 3 luni de zile 
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 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

 Este un referat al domnului Ulica.  

 

 Domnul Ulica Adrian  

 Clubul sportiv solicita mutarea banilor dintr-un articol in altul, din suma de 230 mii 

acordati in octombrie, initial obligatia era ca 25% din 230 mii lei sa fie pentru plata 

contributiilor  privind salariile persoanelor catre Bugetul de stat. Solicita mutarea banilor de la 

salariile de baza la bunuri si servicii, o reasezare. Daca se iau 21,4 mii lei nu se mai poate 

aloca suma respectiva la plata viramentelor catre bugetul de stat. Ramane la latitudinea dvs 

daca sunteti de acord cu modificarile solicitate. 

Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

Ne spuneti ca nu e in regula 

 

Domnul Ulica Adrian 

 In finantele publice nu se pot face mutari intre articolele din trimestrele 1, 2, 3 nu ai 

voie sa îi muti in altul, noi suntem in trimestrul 4 si se pot face mutari  de credite intre 

aliniate, am atras atentia… 

 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

 Noi am votat altceva data trecuta. 

  

 Domnul Ulica Adrian 

 Avem 19000 lei care nu au fost platiti catre bugetul de stat, vom ramane cu aceasta 

suma. 

 Domnul Strava Daniel  

 Am hotarat asa, asa ramane. 

  

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

 Referatul nu e insotit de avizul Consiliului de Administratie, oare domnii nu au fost 

intrebati? 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 Nu am fost chemati. 

  

 Doamna Barbura Maurieana 

 Avem reprezentanti acolo. 

  

 Domnul Strava Daniel 

 Cum trec cei din Consiliul de Administratie peste hotararea noastra? 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Nu au platit, trebuie sa plateasca. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Banii sunt, s-au dat bani pentru salarii si pentru contributii. Bani mai sunt, daca se 

platesc contributiile nu mai sunt bani pentru salarii. 

  

 Domnul Barna Gheorghe 

 Daca nu se platesc contributiile pentru cateva luni ANAF-ul daca nu respecti luna de 

luna contributiile, isi ia Portia. 

  

 Domnul Zbircea Doru 
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 Sa hotaram ce vrem: sa-l inchidem sau sa-l deschidem. 

  

 Domnul Strava Daniel  

 S-a discutat ca in data de 3 decembrie se inchide. 

  

 Domnul Zbircea Doru 

 Imi mentin punctul de vedere, Nu sunt eu cu hotararea, hotaram toti, nu se poate 

intampla altfel. Ori se mai alimenteaza ca sa se inchida in acest an, ori se deschide, e o 

zvacnire, nu mai este alta solutie. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Mai este o etapa vineri, nu am spus ca inchidem clubul, nu imi amintesc sa fi spus 

asta. 

  

 Domnul Strava Daniel 

 S-a spus ca sa-l finantam pana pe 3 decembrie si sa nu mai joace in deplasare. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 In 3 decembrie se termina turul, am zis 3 decembrie dar se termina mai devreme, apoi 

facem o analiza, reziliem contractele amiabil, mai ales la cei cu salarii mari, le spunem ca la 

anul fiind bugetul mic nu îi vom mai putea plati. Le dam drumul pe cale amiabila. Si luam pe 

unul de 18 ani, pe unul de la Buteni si returul il facem cu acesti copii. 

  

 Domnul Strava Daniel 

 Asta nu s-a vorbit aici, s-a spus ca il inchidem, îl finantam pana in 3 decembrie si gata! 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Gata, ce? Il inchidem!? 

             

            Domnul Strava Daniel 

            Dupa ce sa mai bagam bani. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Pai asa, dupa ce bag bani in Spital ca tot  mor oamenii, sa vedem cati au murit si cati 

au trait. 

  

 Domna Batrana Adriana 

 Beneficiile Spitalului de care se vorbeste, ca mor sau nu, hai sa analizam, sa vedem 

cati beneficiaza de Spital. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Am exagerat. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Am spus de la inceput. Daca se vrea continuarea anul viitor, cu un buget stabilit de 5 

miliarde trebuie sa se repare ce s-a stricat. Nu are rost sa ne certam. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Cheltuiala mare e cu hotelul care nu e in capitolul bugetar. Si cu copiii vor fi cheltuieli 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 
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 Daca copiii sunt de aici nu îi mai tii la hotel, nu se mai da mancare. Jucatorii mai au o 

etapa cu ultima clasata, nu trebuie sa auda tot Sebisul ca consilierii  nu  mai dau bani la fotbal, 

nici nu mai joaca. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Daca pleaca jucatori sau raman juniori si datoriile tot raman. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Sa-l inchidem si sa platim banii catre stat 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Ca fapt divers, Lipova plateste 10 milioane pe an, are mai multe sectii, Cermei plateste 

6 milioane . 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 De ce nu faceti si voi mai multe sectii 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Dupa raportul Curtii de Conturi  contabilul a avut obligatia sa tina Clubul Sportiv sub 

control, ce ati verificat, ce ati controlat? 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Eu v-am prezentat ca daca se vrea sa se duca clubul la zero trebuie inca 6 miliarde lei. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Presedintele a plecat, cine a semnat rectificarea. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 A plecat dupa ce  am dat bani, poate si-a recuperat banii, este buna credinta din partea 

Consiliului Local, auzind aceste sume nu putem sa nu fim responsabili.  

 

 Domnul Sirca Traian 

 Si-a luat banii si a plecat. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu a luat niciun ban. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Si-a luat lichidarea, salariile lui restante. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Avea o functie in club, si-a dat demisia? 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Situatia este din vechiul regim, noi trebuie sa reparam, il rupem sau il lasam in 

continuare, daca vreti sa reparam ceva. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Daca o rupem, cat are de plata Consiliul Local, spuneti o suma! 

 

 Domnul Sirca Traian  

 5 miliarde. 
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 Domnul Strava Daniel  

 Daca nu o rupem, cat are de plata Consiliul local? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Si salariile si intretinerea hotelului. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 8 miliarde. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Sa ne gandim bine, nu putem lasa orasul fara sport. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Dar nu la acest nivel. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Pe tema sportului ne certam de 1 an de zile, Clubul nu a vrut sa colaboreze cu 

Consiliul local, sa facem o hotarare sa ii fortam sa colaboreze. Cheltuieli nu s-au facut de-a 

proasta. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 L-am chemat sa vina si ne-a sfidat. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Recuperam banii in instanta de la ei! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Oficialii Clubului au ascultat de alta persoana nu de Consiliul Local, noi am dat banii. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Suntem marionete! 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Ce facem chiar il distrugem, nu putem sa-l inchidem! 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Daca se vrea reparativ trebuie inchis la anul. De la anul trebuie inceput cu juniori si 

buget pe jumatate, acum trebuie: da sau ba! 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Acum nu se poate muta, asa cum a explicat domnul Ulica. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Se poate muta, pentru ca acum suntem in trimestrul 4, acum se poate regla, daca 

raman bani poti sa-i muti, eu asa am inteles. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Clubul avand cont bancar si CUI sunt organizati in regula, minuni nu mai pot sa faca, 

au cheltuieli mari, din ianuarie care e garantia ca nu vor mai avea mari cheltuieli, nu zice 

nimeni sa se dezmembreze, dar orasul sa poata sa duca acele cheltuieli si sa-si faca 

investitiile. Au avut 960 milioane pentru salarii pe luna, pe 12 luni sunt 12 miliarde, doar la 

salarii. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Mai mult de 60 de mii nu s-au dat cu tot cu personal. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Asa tin minte, aici intra si contractele de prestari servicii. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Asa a fost, nu trebuie sa ne mintim! 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Acum au mai plecat jucatori si salariile jucatorilor sunt de 39.000 lei 

 

 Domnul Ulica Adrian 

 Fara contributii. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Nu se poate sa fie fara contributii. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Contributiile sunt 40%. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 La cat sa se reduca pentru ianuarie si anul 2019, suma de salarii, sa cautam 20 de 

jucatori impartim la suma. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta   

 In noiembrie nu se stie prognoza pentru anul viitor. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Se vrea ca noi sa inaintam o suma, exemplu 6 miliarde pe an la fotbal. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Asta e 50 000 pe luna. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Asa, sa se descurce cu acea suma; asa se reduce din start. 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Avem garantia ca se ramane la acei bani, s-a mai discutat ceva si vad ca s-a schimbat. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu s-a schimbat nimic, nu s-au dat mai multi bani si nu am cheltuit mai multi bani 

 

 Domnul Strava Daniel  

 Se spune ca vedeti ca daca nu dati atata ii bai, se duce pe rapa, hai sa mai dam 2 

miliarde, ii dam, acum suntem patiti, nu are rost. Bugetul pentru sport a fost 8 miliarde si s-au 

mai dat 4 miliarde. 

 

           Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Sa nu neglijam miscarea sportiva. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Au fost si alte manifestari, a fost teatru, teatru de papusi. 
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 Domnul Barna Gheorghe 

 Miscarea sportiva s-a redus la dat de bani. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu gasim o persoana care sa conduca clubul. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Sunt probleme acolo, cineva din afara Consiliului Local o sa castige si ne va rade in 

nas. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Clubul nu va putea fi in regula pana cand cei care au primit bani nu vor fi trasi la 

raspundere. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Toate isi urmeaza calea lor. Am dat clubul in judecata cand a venit Curtea de Conturi 

pentru suma de peste 170.000 si foloase necuvenite, ei s-ai aparat si ne-am judecat, au zis ca 

dau in rate si nu au respectat, sa nu ganditi ca nu se ajunge la faza la care prin reprezentantul 

sau, Cojocaru, nu va raspunde in fata legii. Nu putem sa ne asumam daca vedem ca nu e 

bunavointa. Referitor la esalonare, se poate intampla ca se sterg majorarile, daca vine o 

amnistie, e posibil ca sa nu mai platesca acei bani 

  

 Domnul Strava Daniel 

 Ati afirmat ca unii jucatori au plecat si pe altii i-am dat afara, cum i-ati dat afara? 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu m-am exprimat bine, unii au vrut sa li rezilieze contractul, vreau sa reziliez cu cei 

care au salariile mai mari. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 De ce nu putem sa ramanem cu juniorii? 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Domnule contabil cati din banii pentru Spital si Scoala ati dat pana acum. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Sa nu credeti ca nu am bagat banii in Spital si in Scoala.  

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Uitati-va la Liceu cum arata, oribil, lucrari platite cu miliarde,  dau in scris ca la anu si 

Casa Walhaim va arata jalnic, intreb cine i-a luat la intrebari, toate se fac de-a moaca. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 La toate lucrarile este un diriginte. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 M-am uitat la ceas, de la 11:20 suntem la acest punct, acum este ora 12:05. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 De ce nu au fost chemati reprezentantii nostri din Consiliul de Administratie acolo la 

sedinta, ne sfideaza, ei trebuie sa se consulte cu ei. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 In momentul de fata, angajata e o persoana care e acolo pana se fac actele pentru 

concurs, aceasta s-a imbolnavit, a zis ca nu mai merge. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Cand a pus-o acolo era foarte mandra. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Domnul Ulica ne propune analizarea, nu ne-a dat o solutie, e pozitia dansului, eu nu 

am inteles pozitia, de obicei se scrie propun sau nu propun rectificarea. Responsabilitatea este 

a noastra 100%. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Nu este a noastra, Curtea de Conturi spune ca ei platesc si ANAF si salarii. 

 

 Domnul Strava Daniel 

 Ce votam? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Aprobam solicitarea Clubului de mutare a banilor sa isi plateasca si salariile. Cine este 

pentru aprobarea referatului cu rectificarea propusa de club. 

 Niciun vot(zero) ,,pentru’’.  

  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 5 al 

ordinii de zi şi se aprobă astfel: zero voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” (domnul Toma 

Teodor, domnul Schiop Iustin, domnul Sirca Traian, doamna Barbura Maurieana, domnul 

Strava Daniel, domnul Carpine Aurel, domnul Barna Gheorghe) si 5 voturi “abtinere” 

(doamna Costea Angela, domnul Popovici Lazar, doamna Batrana Adriana, doamna Vekas 

Rodica, dl. Zbircea Doru). 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Ce s-a votat? 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 La acest moment nu s-a aprobat transferul sumelor solicitate de Club, de mutare a 

sumelor conform cererii. 

 

6.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 6 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de 

inchiriere pentru locuintele situate in imobilele ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3. 
  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Avem referat si expunere in mapa. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela,  supune spre aprobare punctul 6 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

7.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 7 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind 

distribuirea energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii 

economici si institutiile publice in sezonul rece 2018-2019. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 
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 Avem o solicitare si o nota de fundamentare, eu am doua note de fundamentare, am 

venit sa vad tematica pentru sedinta si pe prima nota de fundamentare au pus un procent de 

10% la profit, nu puteau sa puna asa ceva pentru ca legea le da voie maxim  5%. E foarte 

frumos daca primim acte de la institutiile noastre, hartii stampilate care exced cadrul legal, s-a 

revenit si acum avem profitul de 5%. 

 

 Domnul Strava Daniel   

 S-au modificat pretul ? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

  S-a modificat, initial era 254 acum 243,16 lei 

 Asta arata respectul fata de noi, Consiliul Local. 

 

 Domnul Strava Daniel   

 Cat avem din Termo Construct ? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 99%, respectul nu e nici 5%. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Rog pe domnul primar sa mai sune pe RAAC Arad, conform legii au obligatia sa 

respecte hotararea Consiliului Local trebuia sa ne dea un raspuns. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Faceti o hotarare si trimiteri o adresa daca sunteti asa de hotarati, eu m-am tot dus si 

nu reusesc, faceti o adresa, semnata si o punem la posta. Domnul doctor nu ma crede ca nu am 

trimis. Trimiteti o adresa din partea consiliului sa vina sa va preia. 

 

 Domnul Barna Gheorghe   

 Am hotarat o data. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Eu am trimis hotararea, intrebati pe Daiana 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Mai trebuie sunati inca odata, sunt obligati conform legii sa vina. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Daca doriti sa continuam cu ordinea de zi si apoi sa discutam si aceast punct. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Acest punct e mai important decat fotbalul, si acum se doreste finalizarea ordinii de zi, 

fotbalul l-am analizat o ora jumatate acum trecem repede ca nu este pe ordinea de zi. Daca 

credeti ca nu ma implic suficient, faceti adresa tot Consiliul si o punem la posta sa vina sa ia 

apa, sa treaca la RAAC Arad. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 Ei vor incerca sa predea apa. Ei nu pot rezista cu preturile care sunt, apa la firma costa 

8,94 lei factura de apa la Moneasa este de 7,84 lei apa si canal mereu. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Intrebati pe Aurel Carpina, e interesat sa nu fie de acord cu fotbalul. 
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 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

  Nu cred ca problemele care au fost importante si care au fost trecute pe ordinea de zi 

nu le-a discutat. Orasul are si alte probleme importante, haideti sa le parcurgem, nu vreau sa 

ma simt prost, eu sunt aici astazi. Pe ordinea de zi nefacuta de mine, este pretul de la Gcal cu 

documentele din mapa. 

 

 Domnul Popovici Lazar  

 Sunt date puse in fata, suntem niste fraieri, contributii CAS + CASS aferente linilor 

2017.  Ce luni au fost acestea, de referinta mondiala. Contributii pentru munca de 1526 lei pe 

anul 2018, si amortizarea este de peste 20000. Ne-a spus domnul primar Feies anul trecut ca 

se amortizeaza. Directorul nu a semnat nu a avut bunul simt, e semnata pentru domnul 

director, tot de doamna Tica Irina, contabil sef. 

 

Doamna Barbura Maurieana 

Cat sunt salariile ? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 7000 lei ! 

 

 Domnul Barna Gheorghe   

 Ma mir ca anii trecuti a fost mai mare pretul Gcal-, salariile sunt pe 12 luni, Gcal se 

furnizeaza pe mai putine luni. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Supunem la vot, pentru pretul mai mic decat anul trecut. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela,  supune spre aprobare punctul 7 al 

ordinii de zi şi se aprobă astfel 8 voturi “pentru” (doamna Barbura Liliana, doamna Batrana 

Viorica, domnul Carpine Aurel,  domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Şchiop 

Iustin, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica), 4 “abtineri” (domnul Barna Gheorghe, 

domnul Popovici Lazar, doamna Costea Angela si domnul Zbircea Doru) 

8.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 8 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în 

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

2019. 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Am revenit cu un proiect de hotarare, sunt mentionati elevii de la media 9,50 de la  

9,50 la 9,89 -  68 elevi, de la media 9.90 la 10 - 32 elevi. Rezultatele scolare sunt 

corespunzatoare anului 2017-2018, elevii ar trebui sa primeasca bursa in acest semestru, a fost 

prinsa in buget aceasta suma, la Invatamant. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Au fost prinse in buget, de ce sa se mai faca hotarare? 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Pentru ca trebuie sa se faca proiect de hotarare in care sa se specifice suma si numarul 

beneficiarilor. 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Am discutat de la media 9. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Nu am dat de la 9 nici anul trecut, legea spune de la 8:50.  
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Este o chestie stimulativa, dar legea nu spune ca e obligatoriu. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 E la latitudinea Consiliului. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Legea spune conditiile in care se acorda nu daca se acorda. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu se pune problema sa nu dam bursele, dar sa fim corecti. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela,  supune spre aprobare punctul 8 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

9.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 9 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului provenit din alipirea imobilelor 

inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr. 300896 Sebis si CF nr. 301467 Sebis destinate 

Statiei de transfer amplasata de raza UATO Sebis. 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Data trecuta a fost vorba de o anumita suprafata pentru a desface suprafata necesara 

pentru punerea in practica a statiei de transfer. In calitate de initiatiator domnul Demetrescu 

poate sa explice mai mult. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Statia de transfer este facuta cu fonduri europene, face parte din ADI deseuri, in 

proiect trebuie suprafata mai mare. Suprafata de teren a fost mai mare, acolo unde este statia 

si cea care este acoperita, unde a fost groapa veche, la un moment dat a fost data inapoi si au 

ramas cu 10.000 de m. Acum le trebuie suprafata mai mare, masuratorile au fost facute de 

dl.Dota. Trebuie sa lipim 2 suprafete ca nu au intrare . 

 Domnul Sirca Traian  

 Aveti teren? 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Este un teren 

 Dl.Popovici sa nu ne trezim ca il vindem pe al lor. 

 

            Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 9 al 

ordinii de zi. Se aprobă în unanimitate de voturi. 

10.      Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 10 al ordinii de zi  

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

 Domnul Toma Teodor 

 Propune pe domnul Schiop ca presedinte de sedinta, se va discuta bugetul, impozite 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 De ce nu au venit impozitele si taxele in noiembrie, de ce nu a venit. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Cine nu a mai fost sa fie presedinte de sedinta? 

  

 Domnul Toma Teodor  

 In 4 ani le va veni randul. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  
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 Este cineva care nu a fost? 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Doamna Batrana Adriana, doamna Barbura Maurieana, doamna Vekas Rodica. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Doamna Vekas a fost presedinte de sedinta! 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Doamna Vekas  nu a fost in acest mandat. 

  

 Doamna Vekas Rodica 

 Am fost! 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Mergem la acte si vedem, l-as propune pe domnul Sodinca chiar daca este absent. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Foarte bine, astia sunt consilierii nostri si va asculta foarte bine, domnul Sodinca a fost 

ales la Termo-Construct reprezentantul nostru si nici nu vine sa ne spuna despre Gcal. 

  

 Secretar  

 Acum nici nu poate sa spuna ca nu a stiut din timp despre sedinta. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Data trecuta domnul Popovici a spus numele domnului Sodinca cand m-a propus pe 

mine domnul Schiop. Domnul Sodinca nu a mai vrut sa fie supusa la vot a doua propunere, cu 

el presedinte. Merg dupa principii. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Ramaneti dumneavoastra! 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Sa fie persoana care nu a mai fost.    

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Sa fie domnul Zbircea, de la opozitie 

  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela supune la vot prima propunere, cea a 

domnului Toma Teodor, care l-a nominalizat ca presedinte de sedinta pe domnul Schiop 

Iustin si se voteaza astfel: 9 persoane ,,pentru’’ si 2 voturi ,,impotriva’’ (doamna Costea 

Angela si domnul Popovici Lazar), 1 abtinere (dl. Schiop Iustin) 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Imi pare rau,  in acel regulament se specifica consilierii sa fie toti prin rotatie. 

 

 

    11. Proiect de hotarare privind Proiectul pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare 

de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2019-2020 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 
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 Reteaua scolara trebuie inaintata de Consiliul Local, Inspectoratului Scolar Judetean 

cu structurile pe care le are. 

  

 Domnul Sirca Traian  

 Cate clase ati programat ? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Nu e vorba de clase. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu. 

 Nu mai vreau sa aud de plapumar, mi se pare o jignire. 

  

            Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

            Nu am calitatea de reprezentant, ci doar de profesor, sunt persoane desemnate 

reprezentanti in Consiliul de Admnistratie al Liceului.  

  

 Secretar 

 Vorbiti pe rand. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Cine este pentru acest proiect. 

  

 Secretar 

 Acest punct nu se voteaza. 

 

      12. Cererea nr. 7264 din 12.11.2018 depusa de catre Consiliul Parohial al Bisericii 

Ortodoxe Sebis II, prin care solicita sprijin material necesar realizarii unei troite in memoria 

eroilor care apartin Parohiei. 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

  Cred ca e bine, o initiativa buna, daca considerati ca trebuie sa se dezbata, dezbatem. 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Dezbatem. Biserica Sebis II e construita la fel ca si satul in ultimii 20-30 de ani, 

monument al eroilor nu exista. In centru sunt doua monumente cu eroii din 1918 si 1944. Sunt 

comune, la Buhani troita s-a facut din banii enoriasilor. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Aceasta cerere nu am vazut-o inainte de a primi mapa. 

 Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul. 

  

 Domnul Sirca Traian  

 Sunt impotriva. 

  

 Domnul Popovici Lazar 

 Sa asteptam si sa vedem lucrurile. 

  

 Domnul Barna Gheorghe   

 Sa aflam cat e suma. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 La Balul Bobocilor ati dat suma de 6000 de lei. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 



17 

 

 Sa ne dam un aviz de principiu, cei care au facut cererea sa vina cu informatii din ce 

materiale, care sunt costurile. Sunteti  de acord toti consilierii pentru inaintarea acordului de 

principiu.  

 

      13. Cererea nr. 6691 din 18.10.2018 depusa de catre dl. Gligor Beniamin din orasul Sebis, 

str. Crisului, nr.25, prin care propune ca Liceul Teoretic Sebis, Casa de Cultura Sebis sa 

poarte numele Mihai Beniuc si ridicarea unui bust in fata Casei de Cultura. 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Un bust se poate face in fata Casei de Cultura, e un fiu al satului. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Am spus in comisie, daca facem bust sau dam denumirea. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

  Este vorba tot de un aviz de principiu, poate ca ar fi bine sa fie informat si  Liceul. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Acest lucru s-a mai discutat in cadrul liceului pe vremea profesorului Ana. Se tot 

revine la aceasta poveste. Ar trebui sa cititi cine a fost Mihai Beniuc inainte. La Casa de 

Cultura ne putem pronunta. 

  

 Doamna Batrana Adriana  

 Mai vedem. 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Beniuc a scris 47 volume de poezie. 

 

 Domnul Barna Gheorghe   

 Cativa ani in urma am fost langa dumneavoastra si ati fost profesorul care ati spus ca 

nu sunt de acord sa fie denumirea liceului Mihai Beniuc pentru ca a fost comunist si ati 

propus sa se numeasca Portile Zarandului. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 Pot sa plec ? 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Din partea mea da! Ne spune doamna Secretar ce se intampla. 

 

 Secretar 

 Va punem absent. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

  Ramane de analizat si ramane in discutie dupa ce se va vorbi si cu reprezentantii 

liceului. 

 

      14. Cererea nr. 6778 din 23.10.2018 depusa de catre Covaci Tito, domiciliat in Sebis, str. 

Banatului, nr. 16, prin care solicita restituirea contravalorii terenurilor cumparate de la 

Primaria Sebis in urma licitatiei din anul 2011. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Cerere este adresata Primariei orasului Sebis, nu face obiectul Consiliului Local, e 

vorba despre terenurile vandute de Primarie. 
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 Domnul Barna Gheorghe  

 Domnul Primar ne-a comunicat, e in curs de reglementare, acum ce trebuie sa facem. 

Facem la anul, dam aviz. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Ramane spre analiza anul viitor. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Nu este adresata Consiliului Local nu trebuie luata in discutie. 

      15. Cererea nr. 6826 din 26.10.2018 depusa de Bulzan Ioan, cu domiciliul in comuna 

Beliu, nr.211, jud. Arad, prin care solicita scutirea de la plata sumelor prevazute cu titlu de 

impozit pentru terenul situat in intravilanul localitatii Sebis, str. Crisului, nr. 6B, stabilite 

pentru perioada 2013-2018 si scutirea de la plata acesoriilor aferente acestui impozit 

 Domnul Toma Teodor  

 Cine este Bulzan. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Este in atributiile noastre se scutim pe cineva de impozit ? 

  

 Domnul Barna Gheorghe   

 De scutire nu, dar se pot scuti majorarile. 

  

 Doamna Barbura Maurieana  

 Ne poate spune care este cadrul legal seful de la impozite si taxe. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Nu aduceam cererea in Consiliul local in mod normal dar tinand cont ca a venit cu cei 

care construiesc magazinel Penny, trebuie sa dea terenul fara sarcini, cel cu Penny a scos 

autorizatie de constructie, treaba e serioasa, e obiectiv de interes orasenesc, poate ca el 

primeste banii si va plati. 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Domnule Miculescu, stiti mai bine decat noi situatia si v-am ruga sa ne lamuriti despre 

cadrul legal. 

 

 Domnul Miculescu Pavel 

 Exista cadrul legal pentru scutire de majorari, se face o procedura de catre CLS daca 

exista circumstante, cerere justificata din partea contribuabilului. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Care este cererea justificativa. 

 

 Domnul Miculescu Pavel 

 Noi am folosit terenul. 

 

 Domnul Barna Gheorghe  

 Daca ratam povestea cu Penny…, daca putem sa-l ajutam sa-i ajutam ! 

 

 Domnul Sirca Traian  

 Daca din neglijenta eu nu platesc impozitele… 

  

 Domnul Barna Gheorghe  
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 A fost primarul in comisie si ne-a spus ca omul nu a platit impozitele si ne-a dat in 

judecata, pentru ca am folosit joia terenul lui si nu i-am platit, nu-l cunosc pe om si sa 

judecam bine, Penny inseamna locuri de munca. 

  

 Domnul Miculescu Pavel  

 A spus instanta ca nu putem sa cuantificam suma, noi am recunoscut ca am folosit 

terenul. 

   

 Domnul Popovici Lazar  

 Sa-l scutim de majorari cu conditia sa se faca Penny. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Daca se va ajunge la scutirea de majorari sa se plateasca suma, exista zile sa fie platita 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 De la domnul Miculescu am inteles ca e necesar sa se faca o procedura 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Daca faceti scutirea ar fi bine ca suma de baza sa fie platita in 7 zile. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta  

 Care este punctul de vedere al secretarului  

  

 Secretar 

 Legea 207, privind Codul de procedura fiscala  la art 185 prevede urmatorele: 

(1)    La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda 

pentru obligatiile fiscale restante urmatoarele inlesniri la plata: 

    a)   esalonari si/sau amanari la plata obligatiilor fiscale, precum si a obligatiilor bugetare 

prevazute la art. 184 alin. (5); 

    b)     scutiri sau reduceri de majorari de intarziere. 

Alin 6. Prin hotarare a autoritatii deliberative se aproba procedura de acordare a inlesnirilor de 

plata. 

    Consiliului Local aproba procedura, competenta de scutire este a organului fiscal, 

respective Biroul Impozite si Taxe, la cererea temeinic justificata. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Nu noi, serviciul de impozite si taxe. 

 

 Secretar 

 Consiliul Local aproba procedura. Domnii consilieri care au fost si in mandatul  2013,  

daca isi amintesc s-a aprobat o hotarare de scutire. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu are treaba  Consiliul Local. 

 

 Secretar  

 Consiliul Local aproba o procedura. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Procedura este cadrul general pentru orice persoana care vine si depune o solicitare.  

 

 Secretar 
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 S-a mai aprobat in 2013 initial s-a dorit scutirea domnului Vesa. Prefectura ne-a facut  

un referat de nelegalitate, nu se poate scuti individual trebuie intocmita o procedura. S-a 

revocat hotararea si s-a aprobat procedura, in baza careia biroul de impozite si taxe locale a 

facut scutirile. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Sa nu facem ceva ce nu e de competenta noastra. 

   

 Doamna Batrana Adriana 

 Trebuie procedura individuala? 

  

 Secretar 

 Nu, procedura la modul general. 

  

 Doamna Batrana Adriana 

 Avem procedura aprobata din 2014. 

  

 Secretar 

 Nu o avem pe noul Cod Fiscal. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Nu aprobam nimic. Pentru sedinta viitoare sa scri pe hartie ce am rezolvat noi in 

ultimele 3 luni, de cand e doamna Costea presedinte, toate le amanam. De procedura stiam si 

noi. Luna viitoare ne intalnim sa vedem procedura, poate votam procedura, dar nu e sigur. Cel 

cu Penny mai are rost? 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Cat de repede dureaza aceasta procedura. 

              

            Dl. Strava Daniel 

            Procedura se face de Biroul Impozite si Taxe. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Mai bine spunea Daiana d-lui Miculescu sa faca procedura pentru sedinta. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Doamna secretar mi-a spus sa nu supun cererile la vot. Ordinea de zi este impartita in 

2 parti, proiecte si cereri. Asteptam pe domnul Miculescu sa faca procedura si ne intalnim. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Ordinea de zi am facut-o asa pentru dvs. Daiana ne-a spus de o procedura, poate 

trebuia sa o avem sa o votam acum. 

 

 Doamna Barbura Maurieana 

 Cand va trebui vom reveni. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Sa se faca in regim de urgenta. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Il asteptam pe dl. Miculescu sa  faca procedura in regim de urgenta, daca de asta 

depinde Penny. 
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 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Ne-a spus Daiana de ceva procedura; sa se transmita lui Miculescu. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Mi s-a spus ca doar proiectede de hotarare se voteaza, trebuia sa vin sa intreb pe 

secretara, a impartit ordinea de zi special pentru a se vedea proiectele si cererile. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

 Asa sa faceti, sa ramaneti voi doua sa conduceti orasul. Ca nu-i o problema asta. 

Faceti procedure si iar proceduri pana la adanci batranete. Ce ati hotarat? 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Nu-i o idée rea ce ati spus ultima data. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Cui este adresata cererea? 

       

            Domnul Sirca Traian 

            Consiliului Local. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Si ce ati hotarat? 

 

            Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

            Nu hotaram nimic deoarece este cerere.  

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Daca este adresata Consiliului? 

 

            Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

            Am spus d-lui Miculescu déjà sa se faca procedura in regim de urgenta si noi venim cu 

draga inima sa votam, dar nu am fost ascultata. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Miculescu, spune-i la Bulzan ca nu-l scutim de nimic. 

 

     16. Cererea nr. 6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad, cererea nr.6887 din 

30.10.2018 depusa de catre Universitatea de Vest ,,Vasile Goldis’’ din Arad, prin care solicita 

inchirierea unui spatiu in suprafata de 75,76 mp, situat in Sebis, str. Romana, nr. 4 pentru 

destinatia invatamant. 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

Aceasta cerere exista si in alt format semnata de presedinte Aurel Ardelean. 

 

Domnul Popovici Lazar 

Cererea e foarte la subiect. 

 

Domnul Sirca Traian 

Care e chiria? 

 

Domnul Popovici Lazar 

Nu avem un proiect de hotarare. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 
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Cum se face in aceasta situatie, ne trebuie un aviz de principiu. 

 

Secretar 

Se intocmeste documentatia. 

 

Domnul Sirca Traian  

Asta e valabila, cealalta am contestat-o. 

 

Domnul Toma Teodor 

Dupa cat timp poate fi depusa o cerere la fel. 

 

Secretar 

Prima cerere era incompleta. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

Sa ni se spuna si chiria. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

Cine stabileste chiria? 

 

Doamna Barbura Maurieana 

Avem comisie care se ocupa de asa ceva. 

 

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

Cererea este prima data catre Primarie si apoi catre Consiliul Local. 

  

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

Chiria este de 0,2 euro. 

  

 Doamna Costea Angela -  presedinte de sedinta 

 Toata lumea este pentru acordarea unui aviz de principiu.  

 

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

din data de 26.11.2018, Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                      CONSILIER                                                                              SECRETAR 

            PROF. COSTEA ANGELA                                                           JR. SIRB LAVINIA 
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