
1 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 27.04.2018, cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia  nr. 134 din 

23.04.2018, 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 

Mauriana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela,  

domnul Gavrila Cornel, domnul Popovici Lazar,  domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, 

domnul Sodinca Petru, domnul Toma  Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai 

Doru. 

 Absenti sunt: doamna Batrana Viorica, domnul Schiop Iustin 

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

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

 La sedinta mai participa domnul Patko Petru, dl. Feies Claudiu-director SC Termo-

Construct SA Sebis, dl. Cojocaru, presedinte Club Sportiv National Sebis, Tatar Elena-

trezorier Club Sportiv National Sebis. 

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

23.04.2018 a  Dispozitiei nr. 134/2018 a Primarului orasului Sebis. 

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

desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului. 

 Domnul viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu, propune modificarea 

ordinii de zi cu urmatoarele puncte: 

             -Prezentarea ofertei de prêt depusa de catre SC ELKANA S.R.L inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 2870 din 25.04.2018 

            - Analizarea cererii nr. 2897 din 26.04.2018 depusa de catre dl. profesor Barbatei 

Romulus, profesor la Liceul Teoretic Sebis, in calitate de membru in Consiliul de 

Administratie al liceului, prin care solicita sprijin in organizarea unui spectacol de teatru, cu 

piesa ,, ANTISOCIAL’’de Bogdan Georgescu. 

           - Prezentarea cererii nr. 607 din 26.04.2018, inregistrata la Primaria orasului Sebis la 

nr. 2899 din 26.04.2018 referitor la postul de director medical al Spitalului de Boli Cronice 

Sebis. 

              Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, da citire urmatoarei: 

   Ordine de zi, modificata  

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

Local Sebis din data de 27.04.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 27.03.2018. 

3.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de activitate privind pregatirea 

economiei nationale si a teritoriului pentru aparare al orasului Sebis, pentru anul 2018. 

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a   Riscurilor 

al orasului Sebis, pentru anul 2018. 

5.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea Nomenclatorului arhivistic al orasului Sebis. 

6.    Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta, Oras Sebis’’ 

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie ,, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Oras Sebis’’ 
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8.    Discutarea  Raportului informativ privind activitatea S.C. Termo-Construct S.A.   

Sebis pentru anul 2017, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 2703 din 20.04.2018. 

9.    Discutarea  Raportului informativ privind activitatea Clubului Sportiv ,,National 

Sebis’’  pentru anul 2017.   

10.    Prezentarea Expunerii de motive privind asumarea ,,Declaratiei de Unire’’ in an de 

sarbatoare a Centenarului Unirii 1918-2018. 

11.    Prezentarea ofertei de prêt depusa de catre SC ELKANA S.R.L inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 2870 din 25.04.2018 

12.    Analizarea cererii nr. 2897 din 26.04.2018 depusa de catre dl. profesor Barbatei 

Romulus, profesor la Liceul Teoretic Sebis, in calitate de membru in Consiliul de 

Administratie al liceului, prin care solicita sprijin in organizarea unui spectacol de teatru, 

cu piesa ,, ANTISOCIAL’’de Bogdan Georgescu. 

13.     Prezentarea cererii nr. 607 din 26.04.2018, inregistrata la Primaria orasului Sebis la 

nr. 2899 din 26.04.2018 referitor la postul de director medical al Spitalului de Boli Cronice 

Sebis. 

14.     Diverse. 

         Discutii 

1.       Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 1 al ordinii de zi-  

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Sebis din 

data de 27.04.2018. 

               Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 1 al 

ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

2.       Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 2 al ordinii de zi-  

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

Consiliului Local Sebis din data de 27.03.2018 

             Domnul Popovici Lazar crede ca ar fi bine sa aiba procesul verbal. 

             Doamna secretar arata ca a pus procesul verbal la dispozitia consilierilor care l-au 

solicitat. 

                Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 2 al 

ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

             Domnul viceprimar  arata ca datorita faptului ca sunt prezenti reprezentantii Clubului 

Sportiv “National Sebis”, domnul Cojocaru Calin, presedintele  cat si doamna contabil, care 

trebuie sa plece la Timisoara sa ii chemam pentru a prezenta raportul 

 Domnul Popovici Lazar intervine si spune ca doamna nu este contabila, cere sa i se 

spuna functia dansei.  

             Domnul presedinte de sedinta  spune ca se trece la punctul 9 al ordinii de zi- 

Discutarea Raportului informativ privind activitatea Clubului Sportiv ,,National Sebis’’  

pentru anul 2017.   

            Sunt invitati in sala reprezentantii Clubului Sportiv “National Sebis”. 

 Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor cere ca domnii consilieri sa vorbeasca pe 

rand, in mod civilizat, ordonat, pentru a se putea consemna. Arata ca raportul solicitat din 

partea Clubului  Sportiv s-a primit chiar daca acesta a venit cu intarziere fiind solicitat de 3-4 

saptamani. Domnul presedinte citeste din raportul primit din partea clubului:  “Sportul este o 

structura sportiv de interes local cu personalitate juridica, de drept privat” se adreseaza 

domnului presedinte Cojocaru Calin si ii spune ca societatea nu este de drept privat ci de drept 

public, subliniaza ca nu este de interes privat. 

 Domnul Cojocaru Calin arata ca clubul este de interes public. 
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 Domnul Toma  Teodor spune ca una este public si alta este privat, spune ca s-au grabit 

in a face documentele si in referat se face referire la Clubul Sportiv Timisoara, din greseala, 

spune ca  poate l-au copiat dupa cei din Timisoara, asta a vrut sa sesizeze. 

 Doamna Barbura Mauriana intreaba ce scrie in statut referitor la public sau privat. 

 Domnul Toma Teodor arata ca in statut clubul este public, nu privat, citeste art. 22 

,,Consiliul Local este organul suprem de conducere al clubului sportiv, spune ca au obligatia 

de a prezenta un raport de activitate cand li se cere si in forma in care li se cere. Datele 

clubului fata de Consiliul Local nu sunt secrete. Spune ca zilele trecut a vorbit cu domnul 

presedinte al Clubului Sportiv si i-a rapit 7 minute  din timpul lui sa precizeze ce doreste 

Consiliul Local. Nu este  multumit  de structura organizatorica. Intreaba cine si cati membri 

sunt in Consiliul de Administratie si care sunt retributiile lor, este vorba de banul public, 

Consiliul local aproba. A remarcat ca sunt  5 antrenori, dar au mentionat doar 4, unul a fost 

omis sau in mod intentionat nu a fost mentionat. In consiliul de administratie s-ar putea sa fie 

vreunul si membru si femeie de serviciu, in acelasi timp sau controlor de trafic, sa se vada ca 

nu se suprapun functii si o persoana primeste  2 salarii. 

 Doamna Tatar Elena  arata ca daca raportul trebuie mai elaborat il vor face, poate nu a 

inteles bine legat de raport, asa a inteles ca trebuie facuta o organigrama, Consiliul de 

Administratie este numit prin Hotarare de Consiului local din 2015. 

 Domnul Popovici Lazar intreaba daca este secret 

 Doamna Tatar Elena  spune ca nu este secret fiind o horarare de Consiliu Local,  

 Doamna Costea Angela  arata ca lipseste organigrama si  nu este numarul de persoane 

care formeaza Consiliul de  administratie. 

 Domnul Toma Teodor spune ca sunt importante si numele persoanelor, adresa catre 

club a trimis-o si a semnat-o deoarece este presedinte de sedinta in aceasta perioada. 

 Doamna Tatar Elena  arata ca sunt deschisi si doresc sa colaboreze, sa nu existe dubii 

ca fac ceva ce nu este bine. Consiliul de Administratie a fost votat de catre Consiliul Local. 

 Doamna Costea  Angela  doreste sa vada hotararea de consiliu si doreste sa afle durata 

pentru care sunt alesi membri in consiliul de administratie, unii sunt consilieri de 1 an de zile 

si nu stiu toate informatiile. 

 Doamna Tatar Elena  arata ca, consiliul de administratie a fost votat pe o perioada de 4 

ani, Consiliul de admninistratie este din 2015, spune ca va prezenta lista. Mentioneaza ca a 

scris in organigrama lista in care apar: bucatar, femeie de serviciu, ingrijitor cladiri, sofer si 

coordonator de trafic acesta este impus de forurile superioare 

             Doamna Costea Angela arata ca, coordonatorul de trafic nu trebuie sa fie o persoana 

separata care sa fie platit cu mai multe salarii. 

             Domnul Toma Teodor spune ca la scoala el este coordonator de trafic si nu e platit 

dublu. 

            Doamna Tatar Elena  arata ca nu are 2 salarii. 

             Doamna Costea  Angela intreaba pe domnul Cojocaru Calin daca isi asuma raportul, 

de la prima propozitie  sunt probleme deoarece s-a scris privat si clubul este public intreaba 

daca cu buna stiinta au scris asa, finantarea este distincta intre privat  si public. 

             Domnul Popovici Lazar arata ca este treaba penala daca se dau bani catre persoane 

private, poate merge maine la tribunal sa dea cu subsemnatul. 

             Domnul Barna Gheorghe spune ca daca este club privat, consiliul Local nu poate plati 

salariile, in sedinta pentru buget s-au aprobat si salariile, nestiind ca e de drept privat nu am fi 

avut dreptul sa va dam salarii.  

             Domnul Gavrila Cornel spune ca la noi scrie public. 
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           Domnul Popovici Lazar arata  ca daca e privat clubul curtea de conturi poate taia acum 

si  80% din cheltuieli. 

           Doamna Costea Angela arata ca ne-am asumat raspunderea sa facem ceva ok, si 

domnul Cojocaru are o anumita raspundere, daca a acceptat aceasta responsabilitate, spune ca 

domnul Cojocaru  a stiut ca, Consiliul Local este forul suprem, nu i se pare normal ca de la 

prima propozitie sa se joace cu cuvinte care au o greutare mare.  

           Domnul Cojocaru Calin arata ca este o greseala, statutul este baza. 

           Doamna Costea Angela arata ca este vorba despre  utilizarea  banilor publici, crede ca 

cei de la club au gandit raportul inainte.  

           Domnul Cojocaru Calin spune ca scrie clar in statut ca, clubul este infiintat de consiliul 

local. 

           Domnul Popovici Lazar arata ca nu era in 2015 in aceasta sala si nu s-a dus sa se 

documenteze, spune ca nici daca vrei nu poti sa te documentezi ce se intampla la clubul de 

fotbal. 

           Doamna Costea Angela arata ca anul trecut au fost 5 echipe, intreaba daca exista lotul 

pentru toate 5. 

           Domnul Cojocaru Calin spune ca o echipa este in liga a III-a, 3 grupe de copii in 

echipa a II-a si echipa de liga a III-a. 

           Doamna Costea Angela citeste de pe pagina 3 a raportului Analiza realizarii 

obiectivelor si indicatorilor: “Reprezentarea a fost la cel mai inalt nivel: atat  echipa de Liga a 

III-a cat si echipa de Liga a VI-a au terminat turul de campionat pe locuri fruntase din 

clasament.” Se intreaba daca nu era bine sa se stie pe ce loc au  terminat. 

           Domnul Cojocaru Calin spune ca turul de campionat l-au terminat pe locul 1 la echipa 

din Liga a 3-a? 

           Doamna Costea Angela  Angela spune ca  la celelalte echipe nu este precizat locul. 

Intreaba  ce s-a realizat cu banii si baza materiala pusa la dispozitie, crede ca trebuia specificat 

clar  locul 2 din 10. De asemenea, intreaba modul in care s-au incadrat in buget. Au primit de 

la Consiliul Local Sebis o anumita suma, au fost discutii ca este banul public si s-au gasit 

resursele necesare pentru suma de 16.800 miliarde lei, in timp ce scoala care are peste 1000 

de copii a primit de la stat  in jur de 5 miliarde lei. 

            Domnul Cojocaru Calin raspunde ca a primit 13 miliarde lei 

            Doamna Costea  Angela intreaba daca s-au incadrat in acesti bani, se vede acest lucru 

in documentele contabile? 

            Doamna Tatar Elena  Elena arata ca sunt si sponsorizari. 

            Doamna Costea  Angela intreaba daca au avut zero datorii la finalul anului trecut. 

            Domnul Cojocaru Calin arata ca nu intelege 

             Doamna Costea  Angela spune ca daca s-a aprobat un anumit buget, clubul trebuie sa 

se incadreze  in acest buget. 

            Domnul Cojocaru Calin arata ca s-a alocat un buget mai mic. 

             Domnul Popovici Lazar arata ca nu consiliul local a acordat bugetul mai mic ci statul 

roman, s-a redus procentul. 

            Domnul Viceprimar Demetrescu cu atributii de primar intreaba la care an face referire 

doamna.   

            Doamna Costea Angela  spune ca e vorba despre anul trecut, raportul pentru anul 

2017. Mentioneaza ca legea a hotarat 5% si s-a facut rectificare in noiembrie cu suma de 820 

mii lei. 
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            Domnul Cojocaru Calin arata ca s-au taiat fondurile, arata ca s-a aprobat o suma, apoi 

s-a taiat. 

            Doamna Costea  Angela spune ca, Consiliul local nu are obligatia ca atat cat cer sa si 

primeasca.  

            Domnul Cojocaru Calin arata ca s-a aprobat o suma, ulterior consiliul local a taiat acea 

suma. 

            Doamna Costea  Angela raspunde ca nu consiliul local a taiat si s-a taiat conform legii. 

            Domnul Popovici Lazar spune ca legea a taiat, nu noi. 

            Doamna Costea Angela  intreaba daca in decembrie 2017 au iesit pe zero, poate au 

avut ceva sponsorizari dar tot trebuiau sa se incadreze in buget. 

            Domnul Cojocaru Calin arata ca au acumulat ceva debite la 1 ianuarie nu au fost pe 

zero. 

            Doamna Tatar Elena  arata ca nu au fost pe zero, se observa din acte, dar au programe 

de sponsorizare pentru a rezolva celelalte  cheltuieli 

           Domnul Sodinca Petru intraba cat personat retribuit au la club.  

           Doamna Tatar Elena  raspunde ca  acum au 5 angajati. 

           Domnul Cojocaru Calin ii spune ca e vorba de anul 2017. 

           Doamna Tarar Elena arata ca  au avut 30-32 de angajati cu tot cu fotbalisti. 

           Domnul Barna Gheorghe intreaba daca au avut contracte de colaborare. 

           Domnul Zbircea Isai doreste sa citeasca un paragraf din statut sa se vada unde se 

contrazice domnul Cojocaru:  “Consiliul Local are competente, alege  aproba organigrama, 

aproba strategia, aproba bugetul etc,” spune ca cei de la club nu stiu nici cati antrenori sunt, 

intreaba  ce s-a intamlplat de nu s-a stiut. Un for superior care finanteaza nu stie ce se 

intampla la club.  

           Doamna Tatar Elena  arata ca nu stie ce sa spuna. 

           Domnul Toma Teodor a spus ca a cerut clubului persoanele si salariul lor. 

           Doamna Barbura Mauriana spune ca nu ei sunt de vina, cine a acceptat aceasta situatie 

este de vina. 

            Doamna Costea Angela  intreaba despre balanta sintetica, spune ca apare suma de 700 

de milioane decontari din operatii in curs de clarificare, intreaba daca acestia sunt banii care 

sunt in casierie. 

           Doamna Tatar Elena  spune ca nu este contabil. 

           Doamna Costea Angela  spune ca ne cunoastem de-o viata si inainte de a intra doamna 

Tatar Elena  aceasta a fost si intrebarea, care este calitatea dansei la club. 

           Doamna Tatar Elena  mentioneaza ca este o persoana foarte deschisa, nu are nimic de 

ascuns; la club este un fel de ,,robot Brown’’, face de toate, dar nu este contabil autorizat, face 

contabilitate primara, se ocupa de personal si de aprovizionare. 

          Doamna Costea Angela  crede ca la avans decontari din punct de vedere contabil ar 

trebui sa fie banii care sunt in cont; pe balanta sintetica pagina 2 din rubrica Soldul final 

creditor intelege ca sunt  datoriile  in suma de 394.180 lei. 

          Domnul Cojocaru Calin arata ca nu stie probleme contabile. 

          Doamna Costea Angela  il intreaba daca a stiut ce semneaza. 

          Domnul Cojocaru Calin arata ca are incredere in contabil. 

          Domnul Viceprimar Demetrescu mentioneaza  ca firma care face contabilitatea clubului 

este a doamnei Verebes. 

          Doamna Barbura Mariana intreaba ce reprezinta reparatii la baza sportiva in valoare de 

138 mii in 2017. 
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          Domnul Cojocaru Calin arata ca s-a reparat fatada, acoperisul, s-au refacut gardurile, s-

a cosmetizat stadionul, ce se vede cu ochiul liber. 

          Domnul Viceprimar Demetrescu spune ca la stadion se vede ca este un gospodar. 

          Domnul Sirca Traian mentioneaza ca stadionul arata impecabil. 

          Domnul Barna Gheorghe arata ca pe anul 2018 ar trebui sa vina cineva cu acte de la 

doamna Verebes, in  data de 9.03.2018  a vorbit cu contabilul de la primarie si a spus ca 

fondul de salarii este de 8 miliarde, iar din 21 ianuarie pana in 9 martie acest an  erau cheltuiti 

3,6 miliarde; intreaba daca se incadreaza sau nu, sau va trebui suplimentat. Contabilul 

primariei i-a spus asta, crede ca poate contabilul de la firma sa vina sa spuna, in iunie nu vor 

mai avea bani de salarii, 

          Doamna Barbura Mauriana arata ca, in contabilitate introduce datele care i se dau de 

catre administrator. 

          Domnul Cojocaru Calin arata ca bugetul este de 8 miliarde  si jumatate. 

          Doamna Costea Angela  arata ca apa si restul cheltuielilor sunt tot din banul public,  

asta inseamna ca cheltuielile efective sunt de 10 milliarde 600 lei. 

          Domnul Barna Gheorghe arata ca s-au cheltuit 3 miliarde 600 in 3 luni, crede ca in 

iulie,  august se termina banii, clubul va ramane fara bani, daca cifrele date de contabilul sef 

sunt adevarate.  A intrebat doar de salarii,  1/3 din salarii intr-o luna jumate. 

          Domnul Viceprimar Demetrescu spune ca  probabil s-au dat bani pentru cateva luni ca 

o restanta. Arata ca  mai mult decat am aprobat nu putem da, trebuie sa gaseasca sponsori, va 

fi foarte greu.  

          Domnul Popovici Lazar crede ca nu va fi greu, ci foarte simplu, pentru ca anul sportiv 

se incheie in luna mai, domnul Cojocaru Calin este interesat  sa ajunga cu banii la 1 iunie daca 

nu ne convine el va pleca; daca el da milioane de euro si se  consuma in 2 luni, asta e viata de 

antrenor, daca nu-i convine pleaca mai departe. Intreaba ce va face Consiliul local, care a 

bagat toti banii, ce face mai departe, nu e de acord sa desfiintam echipa, dar se intreaba cu ce 

continuam daca bugetul e gata. Spune ca e simplu ce spune domnul Cojocaru Calin, cate s-au 

facut pana acum, pe dansul il intereseaza si ziua de maine nu doar cea de ieri; domnul 

Cojocaru Calin la 1.06 poate pleca si vedem ce vom face, crede ca greseala s-a produs din alta 

parte. Se intreaba ce cauta 24 din 25 de fotbalisti din afara judetului, intreaba pe domnul 

Cojocaru daca nu a gasit jucatori in judet, unii nu au nimic in comun cu fotbalul de la liga a 6 

in sus. I-a spus si lui Costica Vanci, a strigat la meci ca sa-l bage in joc pe Cojocaru Calin in 

locul altui jucator. Astia sunt banii pe tot anul, de la 1 iunie nu vom gasi sponsori sa tinem 

echipele, deoarece mai mult de 5 % nu putem da. 

         Domnul Cojocaru Calin spune ca legea s-a schimbat, s-a eliminat pragul de 5%. 

         Doamna Costea Angela raspunde ca asta nu inseamna ca ,, tinem robinetul deschis’’. 

         Domnul Baarna Gheorghe crede ca doar daca ne va obliga legea vom da mai mult. 

         Domnul Toma Teodor spune ca se poate da si 2 %. 

         Domnul Gavrila Cornel doreste sa faca cateva completari care poate ca trebuiau spuse 

de la inceput, nu e ceva neobisnuit,  un asa raport trebuia facut anual, in acte scrie ca in 

exercitarea competentelor  clubul sportiv prezinta periodic Raport de activitate Consiliului 

Local. Se prezinta periodic raportul de activitate privind raportul bilantului si bugetului de 

venituri si cheltuieli ale clubului, trebuie sa fie o obisnuinta periodica, doreste sa  nu para 

cumva  sa ne trezim la realitate. 

         Domnul Barna Gheorghe spune ca pentru dansul nu are valoare raportul deoarece nu s-

au vazut hartiile de la Verebes pe primele luni. 

         Doamna Barbura Mauriana arata ca exista balanta de la contabil. 
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         Domnul Sodinca Petru arata ca exista Avansuri de trezorerie, acestea nu au acoperire 

financiara in valoare de 70000 lei, crede ca cei de la club trebuie sa vada de unde sunt. 

         Doamna Costea Angela  intreaba cine sunt persoanele din Consiliul de Administratie, a 

inteles ca domnul Borlea si domnul Musca nu mai sunt membri. 

         Domnul Barna Gheorghe intreaba daca este incomplet sau nu Consiliul de 

Administratie. 

         Domnul Gavrila Cornel intreaba cati din acesti membri sunt din consiluil local daca 

Consiliul  de Administratie este subordonat Consiliului Local, spune ca, Consiliul de 

Administratie are atributii din partea Consiliului Local. 

          Domnul Gavrila Cornel arata ca din Consiliul de Administratie fac parte domnul 

Cojocaru Calin,  domnul Borlea Radu, domnul Vanci Costica, doamna Tatar Elena , domnul 

Dance Lazar, domnul Musca Ioan si domnul Mersca Cosmin. 

         Domnul Barna Gheorghe intreaba daca nu esti incompatibil daca esti membru in 

Consiliul de Administratie si faci parte si din consiliul local. 

          Domnul Gavrila Cornel arata ca nu esti incompatibil, nu te duci acolo fara sa fii numit 

de catre consiliul local.  

          Doamna Costea Angela, crede ca in momentul in care a vazut presedintele cati bani are 

trebuia sa ia masuri de a se incadra in buget.  

         Doamna Tatar Elena  spune ca  s-au bazat ca vor gasi sponsori. 

         Domnul Gavrila Cornel spune ca se doreste sa se intre in legalitate, ce nu e in regula 

aducem la normal. 

         Domnul Popovici Lazar spune ca primaria sa nu dea bani decat aferent unui anumit 

timp, sa dea bani esalonat lunar.  

         Domnul Gavrila Cornel spune ca s-au dat bani la inceput ca au avut restante de anul 

trecut. 

          Domnul Barna Gheorghe spune ca, consiliul local a aprobat un contract intre club si 

primarie in care ne obligam sa le dam 30% din prima. 

          Domnul Gavrila Cornel arata  ca asa este, la inceputul activitatii. 

          Domnul Viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu arata ca, Curtea de 

Conturi este la primarie si fac verificari, daca ne gasesc pe noi ne aranjeaza ei, va trebui sa 

prezentam raportul lor domnilor consilieri. 

          Domnul Sodinca Petru arata ca, clubul sportiv nu are  datorii la personal, ci au datorii la 

contributii in suma de 198.000 lei 

          Doamna Tatar Elena arata ca este facuta o esalonare care este platita lunar, legea este de 

partea noastra, s-au scos de la 1 mai la contractele sportive contributiile la stat doar 27 %, ne 

ajuta sa scadem cheltuielile. 

          Domnul Popovici Lazar intreaba daca pentru 2018 sunt restante la plata contributiilor 

sau s-a platit tot. 

         Doamna Tatar Elena  raspunde ca  esalonam plata.  

         Domnul Popovici Lazar spune ca esalonarea este pe 2017. 

         Doamna Tatar Elena  spune ca nu avem nicio restanta, avem esalonare. 

         Domnul Popovici Lazar intreaba cand s-au dat salariile la oameni pe 2018 si daca s-au 

platit si contributiile la stat? 

         Domnul Cojocaru Calin arata ca a scos un certificat fiscal deoarece s-a depus pentru un 

proiect la Centrul Cultural. 

          Doamna Tatar Elena  spune ca in momentul de  fata nu au nicio datorie la finante decat 

esalonarea.  



8 

 

       Domnul Barna Gheorghe intreaba daca clubul care are datorii la stat poate fi finantat. 

       Doamna Barbura Mauriana spune ca nu au datorii. 

       Doamna Costea Angela  spune cum este la scoala, daca intr-o luna nu au bani pentru plata 

contributiilor, din prima suma care intra in cont se platesc contributiile.  

       Domnul Gavrila Cornel spune ca daca are certificat fiscal nu au datorii. 

       Domnul Popovici Lazar arata ca certificatul fiscal spune ce ai, situatia in care te gasesti, 

daca ai datorii la fisc iti da certificat fiscal din care se vede totul. 

       Domnul Gavrila Cornel spune ca nu te poti folosi de certificatul fiscal. 

       Domnul Barna Gheorghe este de parere ca nu–i putem finanta daca au datorii la stat.  

       Domnul viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu spune ca nu au datorii. 

       Domnul Barna Gheorghe intreaba pana cand au contract fotbalistii; intreaba  daca le da 

drumul sa plece de la echipa.  

       Domnul Cojocaru Calin raspunde ca  e o greseala nu o solutie sa schimbi jucatorii an de 

an. 

       Domnul Sodinca Petru cere atentie la valoarea creantelor in valoare de 70.000 lei acestea 

nu sunt creante, sunt Avans de trezorerie. 

        Domnul Toma Teodor intreaba daca este pusa ipoteca pe cladirea stadionului. 

        Domnul Gavrila Cornel arata ca nu  este cladirea lor. 

        Domnul Cojocaru Calin arata ca ipoteca este pusa de finante pana cand se va face plata 

esalonata. 

        Domnul Toma Teodor  spune ca, cladirea a trecut de la ei la noi. 

        Domnul Viceprimar Demetrescu Radu  spune ca esalonarea o platesc ei, dupa plata 

esalonarii se va ridica ipoteca.  

        Doamna Costea Angela  intreaba pe ce perioada este aceasta esalonare. 

        Doamna  Tatar Elena  arata ca pe 5 ani. 

        Doamna Costea Angela intreaba cum s-a ajuns aici.  

        Domnul Toma Teodor arata ca s-au primit 2 miliarde lei, crede ca au facut miscari intre 

asociatie si club. 

        Domnul Cojocaru Calin spune ca datoriile sunt acumulate de la CS National, 2,5 

miliarde lei, dupa ce a fost numit la CS National a semant un protocol de predare a locului de 

liga a 3-a ai a preluat si datoriile aferente, e normal sa le plateasca, de un an jumate platesc 

datoriile. 

        Doamna Costea Angela intreaba cine s-a ocupat inainte de club. 

        Doamna Tatar Elena  spune ca domnul Cristea Pavel  

        Domnul Sirca Traian intreaba ce proiecte aveti. 

        Domnul Cojocaru Calin spune ca nu se sustrage controlului; din punct de vedere sportiv 

sunt mai buni, pe partea de juniori, au schimbat multi antrenori, dintre care 2 profesori de 

sport, se vede o crestere a nivelului, a numarului de copii si juniori, scopul este sa fie cat mai 

multi copii. 13 copii nascuti intre 1998 si 2000. 

        Domnul Barna Gheorghe intreaba de ce nu se platesc bilete de meci, a vrut sa plateasca 

si i-a spus ca e gratuit, crede ca nu ai voie sa nu platesti. Data trecuta ne-au bagat de vina, nu 

poti sa nu platesti bilete. 

         Doamna Tatar Elena  arata ca s-a vorbit cu cei de la Curtea de Conturi si au spus ca e 

foarte bine daca nu se incaseaza bani pe bilete. 

         Domnul Cojocaru Calin spune ca este un club al comunitatii. 
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         Doamna Costea Angela  intreaba daca s-a inchiriat autocarul clubului pentru anumite 

activitati si daca soferul este angajat cu norma intreaga, si daca atunci cand pleaca cu alte 

grupuri este platit de catre ei.  

         Doamna Tatar Elena  spune ca soferul este platit cu jumatate de norma si nu stie ce se 

intampla cand pleaca cu alte grupuri. 

         Doamna Costea Angela  spune ca a fost surprinsa neplacut intr-o situatie, ii pare rau ca 

nu a inregistrat discutia. 

         Domnul Cojocaru arata ca i-a cerut soferului un comportament adecvat. 

         Doamna Tatar Elena  arata ca vorbind de proiecte, domnul Burleanu, presedintele FRF a 

cerut sa se organizeze in zona un centru de copii si juniori, poate sa se infiinteze  o clasa 

sportiva la liceu. 

        Domnul Toma Teodor spune sa se faca propunerea sa o argumenteze catre liceu.  

        Domnul Sirca Traian arata ca atragerea copiilor e importanta, unii vin din Berindia si 

Paulian. 

        Domnul Popovici Lazar il intreaba pe domnul Cojocaru Calin care a participat la FRF in 

calitate de votant si intreaba ce l-a determinat sa-l voteze pe Burleanu, National Sebis 

reprezinta Consiliul local, stie ca votul a fost secret il intreaba cu ce v-a ajutat in 4 ani de zile. 

        Domnul Cojocaru Calin arata ca organizarea este mai buna, a avut grija fata de Liga a 3-

a , au primit un set de porti, plase, mingi. 

        Domnul Barna Gheorghe intreaba daca domnul Burleanu a promis sprijin financiar 

pentru un centru. 

        Domnul Popovici Lazar spune ca la toata lumea a promis. 

        Domnul Toma Teodor spune ca a discutat cu majoritatea consilierilor ca regulamentul de 

organizare al clubului e intocmit in defavoarea consiliului local, cere ca pentru sedinta 

urmatoare sa se discute si sa se faca modificarile care trebuie, spune ca s-a spus de multe ori 

ca, consiliul local este de vina; sa discutam data viitoare si sa prezentati statul de functii si 

statul de plata, cati bani se incaseaza de la consiliul local, sa se vada incadrarea, anul acesta au 

primit 10 miliarde lei din care s-au consumat 5 miliarde lei pana in prezent. Spune ca au 

obligatia sa prezinte fara sa se mai trimita adresa, Consiliul de Administratie, cine primeste 

bani, spune ca, consiliul local suspecteaza ca cineva primeste bani. 

Cere doamnei Tatar Elena aceste lucruri, in 10 zile puteti depune aceste documente la 

Consiliul Local,  baza de finantare de de la Consiliu Local. 

         Domnul Strava Daniel este de parere ca trebuie acte scrise, nu vorbe, sa fie totul 

transparent. 

         Doamna Costea  Angela intreaba care sunt antrenorii. 

         Domnul Cojocaru  spune numele antrenorilor: Mersca, Cojocaru Calin, Toader, Andras, 

Cristi Feies-la liga a VI-a. 

         Domnul Popovici Lazar cere domnului Cojocaru sa se uite la pagina 4 din raport, spune 

ca este o dezinformare,  sunt trecute 4 persoane ca antrenori, intreaba de ce nu apare pe lista 

antrenorilor Cristi Feies, acum l-au transferat. 

         Domnul Cojocaru spune ca, Cristi Feies este la club de cand a venit el. 

         Doamna Tatar Elena  arata ca, Cristi Feies este controlor de trafic, jucator si antrenor. 

         Domnul Toma Teodor arata ca in raport a ramas o mentiune cu Timisoara, crede ca s-a 

copiat statutul dupa cel al Timisoarei. 

         Doamna Tatar Elena  arata ca nu este o persoana foarte pregatita, pentru a face acest 

raport a trebuit sa se informeze din alte rapoarte.    

         Domnul Zbircea Doru intreaba cum ramane clubul: public sau privat 
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         Raspuns din partea consilierilor: public. 

         Domnul Toma Teodor spune ca ramane cum este in statut: public. 

         Domnul Cojocaru si doamna Tatar Elena  parasesc sala de sedinta . 

         Domnul Toma Teodor propune sa se discute pct. 8 al ordinii de zi- Discutarea  

Raportului informativ privind activitatea S.C. Termo-Construct S.A. Sebis pentru anul 

2017, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 2703 din 20.04.2018    

         Domnul Feies Claudiu arata ca va prezenta pe scurt raportul cu nr.197 din 20.04.2018 

inregistrat la nr. 2703 din 20.04.2018. A atasat schema de functiuni, organigrama, un raport 

din  2009 pana in 2016 si inca un raport pe anul 2017, pentru ca e pentru prima data la 

consiliul local 

          Domnul Feies Claudiu incepe prezentarea raportului: Pentru anul 2017 s-au inregistrat 

venituri totale de 2.203.763 lei si cheltuieli totale de 2.158.470 lei, profitul brut fiind de 

45.293 lei. Repartizarea profitului nu s-a facut in sedinta AGA, dar 90 % din el va reveni 

Consiliului Local Sebis. Ca in fiecare an, societatea este independenta financiar, are un capital 

social de 512.140 lei, compusa din cladire Centrala Termica, retele termice si cazane; pe langa 

Consiliul Local Sebis mai sunt 2 persoane fizice actionari cu cate 10 lei fiecare. Societatea nu 

este proprietara retelelor de apa, a uzinei de apa si a canalizarii, doar le gestioneaza. La aceste 

retele nu se pot face investitii de catre noi, decat reparatii.  Tarifele sunt aprobate de catre 

ANRSC, supuse la vot dupa aviz, se supun avizului Consiliului Local, nu am mai solicitat 

majorari in ultimul timp. In anul 2017 s-au facut 72 bransamente la apa, 13 racorduri canal si 

s-a intervenit la 139 avarii la bransamente si retelele de apa. Obligatii cu privire la respectarea 

regulamnetului de functionare, a contractului colectiv de munca, si alte obligatii pentru 

managementul societatii. 

Societatea in 2009 a avut 355.000 ron datorii, acum nu mai are datorii, ci facturi care au fost 

platite in ianuarie. La comisia economica s-a vorbit despre creante din ce se compun:  460 000 

lei, primaria avea 130.000, Spitalul 20.000, raman 300.000; arata ca se factureaza in jur de 

200000/luna ; aceste facturi sunt cu termen, sunt  emise la 31 decembrie 2017, are timp de 

plata de 30 de zile. Mentioneaza s-au platit redevente consiliului local, an de an, si dividende 

din profit. Urmeaza sa platim pe 2017, redeventele sunt platite in avans. S-au mentinut toate 

autorizatiile si licentele mai putin pentru statia de epurare, la care consiliul local are un proiect 

pentru retehnologizare, consiliul local este proprietarul statiei. 

      Domnul Sodinca Petru mentioneaza datoria de 828 mii lei a inteles ca au si concesiuni 

626, amortizment pe ceva ce nu este al societatii nu pot face 

      Domnul Feies Claudiu spune ca este vorba de valoarea concesiunii, ei platesc redeventa, 

dar se aduna o valoare, serviciul este concesionat in baza unui contract de delegare a gestiunii 

si acea concesiune are o valoare, este un activ care nu are valoare fizica.  

      Domnul Sodinca Petru spune ca au avut 666 mii si apoi 626, spune ca diferenta este mica 

de la  600 la 800 sa aveti grija.  

      Domnul Feies Claudiu spune ca ceea ce este de platit este suma de 200000, nimic altceva. 

Spune ca isi asigura veniturile din aceste tarife reglementate, nu au scos credite si nu au platit 

bani consiliului local, primaria plateste facturi la incalzire, la ridicarea gunoiului. 

      Domnul Popovici Lazar spune ca anul trecut s-a platit pentru spalarea retelelor 

      Domnul Feies Claudiu arata ca s-a interpretat gresit legea  si au introdus la pierderi 

consumul tehnologic spalari de retele, bazinele de stocare a apei, care necesita un consum 

mare de apa, plus consumul pompierilor, daca firma avea aceasta pierdere nu putea sa fie o 

societate pe profit,  
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      Domnul Sodinca Petru arata ca media este de 48 lei/contor. Productivitatea muncii a 

crescut si numarul angajatilor a scazut, veniturile au crescut, au facut economii, pentru ca e 

sigur ca nu li se aproba o crestere, la canalizare, La Arad compania de apa are 3,21 mc plus 

TVA si la Sebis 80 de bani plus TVA, diferenta astronomica.  Apa plus canalul, la Moneasa si 

la Arad au acelasi tarif, tariful pe judet, au si salarii mai bune.  

       Doamna Barbura Mauriana  intreaba cat personal au la societate. 

       Domnul Feies Claudiu arata ca in 2017 sunt 40 persoane din care 2 sunt cu ½  norma. 

       Domnul Toma Teodor spune ca vede 4 electicieni inscrisi  in organigrama. 

       Domnul Feies Claudiu spune ca de fapt sunt doar 2 electricieni, la Uzina de Apa sunt 

multe instalatii electrice, ar fi util sa se mearga la statia de apa.  

       Doamna Costea Angela  intreaba daca fac ture. 

       Domnul Feies Claudiu spune ca ei lucreaza si ca operatori si lucreaza pe ture la Uzina de 

Apa. Si alti angajati au si alte atributii, fochistul este si responsabil cu mediul, a facut un curs 

in acest sens, a mentionat asta celor din comisia economica. 

       Domnul Sirca Traian intreaba daca securizeaza cineva turnul de apa, poate vine cineva si 

baga otrava intr-o zi in bazin. 

        Domnul Feies Claudiu arata ca nu sunt pazite nicaieri in tara, are lacat si camera video 

conectata. 

       Doamna Costea Angela  spune ca scaderea cifrei de afaceri in 2010 fata de 2009 se 

datoreaza scaderii consumului de apa. Din profitul avut s-au platit datoriile. 

       Domnul Feies Claudiu arata ca au platit datoriile, dar au si realizat profit. Datorii la 

31.12. 2010:  35 .000 Ron si in 31.12.2016: 0 (zero). 

       Domnul Gavrila Cornel legat de gunoaie arata ca domnii consilieri trebuie sa cunoasca ca 

este in transformare aceasta activitate in intregul judet. Licitatia a fost castigata de o firma in 

Bucuresti care intra in activitate de la 1 noiembrie, pana atunci s-au inchiriat cateva utilaje 

care corespund de la domnul Rus pentru ca gunoiul sa fie transportat pana la Arad. Dar el 

poate prelua o anumita structura de deseuri. Pe plan local s-a convenit ca populatia sa 

cunoasca, dar sa nu se agite. Dupa masina va merge tractorul cu remorca pentru a aduna restul 

gunoaielor. Se va urmari sa faca treaba. 

       Domnul Toma Teodor intreaba daca atunci cand s-a facut acordul cu Rusu nu trebuia sa 

stie si consiliul local. 

       Domnul Feies Claudiu spune ca este avantajos, este la jumatate de pret, utilajele societatii 

erau vechi, aveau mai putin oameni.  

       Domnul Gavrila Cornel spune ca e o situatie provizorie. 

       Domnul Popovici Lazar intreaba  ce faceti cu oamenii (angajatii). 

       Domnul Feies Claudiu arata ca are contract cu primaria si fac tot felul de servicii, din cei 

12: 2 si-au dat demisia, 3 sunt in preaviz. A mutat un angajat la sectorul apa- canal. 

        Domnul Barna Gheorghe a vazut ca sunt multe interventii anuale la retelele de apa , cand 

sapa au utilajele voastre 

        Domnul Feies Claudiu spune ca nu 

        Domnul Popovici Lazar spune ca avem in plan sa achizitionam un utilaj. 

        Domnul Barna Gheorghe spune ca cel pe care vrem sa-l achizitionam va fi folosit doar in 

situatii de urgenta, de cand este consilier a votat sa se monteze lift la spital, si la primarie. 

Cred ca este in bugetul multiannual.  

       Domnul Feies Claudiu spune ca decizia a fost ca sa se ia de catre consiliul local un 

buldoexcavator, si nu s-a dorit sa se cumpere 2, daca se constata ca nu se poate folosi. 
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       Domnul Popovici Lazar intreaba cat se plateste pe ora, mai mult de mila. Trebuie sa se 

faca ceva pentru schimbarea retelei de apa.  

       Domnul Feies Claudiu arata ca avarii sunt pe tevile de azbociment, acestea ar trebui 

inlocuite.  

        Doamna Costea Angela  arata ca daca a fost predata o parte din activitate poate ca au 

prea mult personal 

        Domnul Feies Claudiu arata ca se va prelua canalizarea din Buteni cu satele Berindia si 

Paulian. 

       Domnul Barna Gheorghe arata ca vom pierde apa pentru aceste localitati. 

       Domnul Feies Claudiu spune ca la Sebis trebuie facuta Statia de epurare, sa poata functia 

normal. 

        Doamna Barbura Mauriana intreaba despre cetatenii care nu au contor si li se baga 

consumul pausal desi uda in gradina. 

3.    Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 3 al ordinii de zi-  Proiect 

de hotarare privind aprobarea “Planului anual de activitate privind pregatirea 

economiei nationale si a teritoriului pentru aparare” al orasului Sebis, pentru anul 2018. 

        Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii 

de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

4.      Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 4 al ordinii de zi-  Proiect 

de hotarare privind aprobarea “Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor” al 

orasului Sebis, pentru anul 2018. 

           Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii 

de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

5.     Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 5 al ordinii de zi-  Proiect 

de hotarare privind  aprobarea Nomenclatorului arhivistic al orasului Sebis. 

           Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 5 al ordinii 

de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

6.     Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 6 al ordinii de zi - Proiect 

de hotarare privind  privind  implementarea proiectului “Serviciul Voluntar pentru     

Situatii de Urgenta, Oras Sebis”. 

        Domnul viceprimar Demetrescu Radu arata ca pentru programul acesta GAL-UL ne da 

banii pentru utilaj. 

         Doamna Barbura Mauriana spune ca daca se face un proiect prin care primim finantare, 

e bine sa il avem. 

        Domnul Sirca Traian arata ca va fi folosit doar de catre ISU. 

        Domnul Popovici Lazar mentioneaza ca e pentru serviciul de urgenta. 

        Domnul Viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu, arata ca daca este pe banii 

lor e bine sa il avem. 

         Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii 

de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 

7.    Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 7 al ordinii de zi- Proiect 

de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie ,, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Oras Sebis’’. 

        Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor arata ca acest punct nu trebuia sa fie 

disctinct, indicatorii tehnico-economici nu se aproba separat, sunt anexa la hotararea 

anterioara. 
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10.  Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 10 al ordinii de zi- 

Prezentarea Expunerii de motive privind asumarea ,,Declaratiei de Unire’’ in an de 

sarbatoare a Centenarului Unirii 1918-2018. 

         Doamna Barbura Mauriana arata ca este un proiect onorific, nu ne costa bani, sunt 100 

de ani de la marea Unire, Basarabia ne-a fost luata, granitele nu mai sunt cum au fost,  nu 

depinde de noi, cei care nu sunt in masura nu o fac, este o istorie pentru noi. 

         Domnul Gavrila  Cornel crede ca trebuie redactata de un profesor de istorie hotararea 

         Doamna Costea Angela intreaba daca solicitam noi in calitate de Consiliu local 

solicitam  parlamentarilor sa emita o declaratie comuna pentru Unire. 

          Doamna Barbura Mauriana, a intrebat la alte primarii si marea majoritate au fost de 

accord cu Declaratia de Unire. 

          Doamna Sirb Lavinia intreaba care este proiectul de hotarare, trebuie hotarata si forma. 

          Doamna Barbura Mauriana arata ca toate primariile au semnat Declaratia, Ineul a 

colaborat cu o primarie din Moldova. 

          Doamna Costea Angela intreaba daca textul este batut in cuie, consiliul local este de 

acord, dar poate altcineva vrea un alt text. 

          Doamna secretar arata ca nu este proiect de hotarare 

          Domnul Toma Teodor mentioneaza ca nu este un proiect de hotarare, domnii consilieri 

au ascultat. 

           Doamna Barbura Mauriana  spune ca domnii consilieri nu sunt de acord. 

           Domnul Barna Gheorghe crede ca daca va fi facut un proiect de hotarare il vom 

aproba. 

           Domnul Toma Teodor spune ca este de acord cu aceasta, dar nu este un proiect de 

hotarare.  

              Prezentarea Expunerii de motive privind asumarea “Declaratiei de Unire” in an de 

sarbatoare a Centenarului Unirii 1918-2018 

 11.   Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 10 al ordinii de zi 

Prezentarea ofertei de prêt depusa de catre SC ELKANA S.R.L inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 2870 din 25.04.2018. 

           Domnul Viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu, arata ca doreste sa 

informeze Consiliul Local despre aceasta oferta. In situatia in care nu rezulta nimic ca urmare 

a forajelor, nu se plateste nimic de catre primarie. 

           Domnii consilieri nu au obiectii cu privire la acest punct. 

12.   Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 12 al ordinii de zi- 

Analizarea cererii nr. 2897 din 26.04.2018 depusa de catre dl. profesor Barbatei Romulus, 

profesor la Liceul Teoretic Sebis, in calitate de membru in Consiliul de Administratie al 

liceului, prin care solicita sprijin in organizarea unui spectacol de teatru, cu piesa ,, 

ANTISOCIAL’’de Bogdan Georgescu. 

           Domnul Toma Teodor spune ca  domnul profesor Barbatei Romulus vrea sa mearga la 

teatru si cere ca sustinerea spectacolului sa fie facuta de catre Consiliul Local, cere suma de 

10.000 lei, intreaba daca din bugetul scolii nu se poate oferi aceasta suma. 

           Domnul Barna Gheorghe spune ca Inspectoratul cere reducerea bugetului scolii  

           Doamna Costea Angela arata ca asta nu este calea legala pentru acest tip de cheltuieli. 

           Domnul Gavrila Cornel cere ca pentru luna viitoare sa fie calendarul activitatilor 

culturale, pentru buna desfasurare exista un calendar al evenimentelor 

           Doamna Costea Angela spune ca nu exista evenimente propuse si votate, dar daca 

exista bani in buget sa ajute miscarea culturala din Sebis 
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          Doamna Vekas Rodica  intreaba de ce nu vin cei din Arad 

          Domnul Barna Gheorghe arata ca piesa celor din Sibiu este despre viata reala din scoala 

pentru parinti si elevi, doar cei din Sibiu au aceasta piesa. 

         Domnul Strava Daniel arata ca a inteles de la domnul Barbatei ca actorii vin din alta 

localitate si in piesa vor fi introdusi si  elevi de la Liceul din Sebis 

         Domnii consieri sunt de acord. 

13.  Domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, prezinta punctul 13 al ordinii de zi- 

Prezentarea cererii nr. 607 din 26.04.2018, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 

2899 din 26.04.2018 referitor la postul de director medical al Spitalului de Boli Cronice 

Sebis. 

         Domnul Popovici Lazar intreaba daca respectiva doamna doctor va veni sau nu prea la 

serviciu. 

        Domnul Viceprimar Demetrescu Radu arata ca de fapt cererea a fost adresata dansului, 

dar a dorit ca si membri consiliului local sa fie informati de aceasta numire pe o perioada 

determinata, sa ii dam pe 3 luni, daca nu vine si nu face treaba nu o mai prelungim. Directorul 

sa aiba si o condica de prezenta. 

Doamna doctor si-a luat angajamentul ca va veni. Nu au pe cine sa puna. Unii sunt pensionari, 

mai sunt  cateva doctorite care sunt din Arad. 

        Dl. Toma Teodor se adreseaza  domnului Patko Petru si il informeaza ca semaforizarea 

costa 200.000 lei,  cu totul. 

        Dl. Viceprimar Demetrescu Radu arata ca cel care a montat semaforizarea a fost 

saptamana trecuta la Sebis ca urmare a unor sesizari, ca semafoarele functioneaza si noaptea, 

a solicitat sa lase intermitent in timpul noptii. Urmeaza ca saptamana viitoare sa vina sa 

monteze un dispozitiv prin care poate sa fie programat de la distanta. Pentru a nu fi blocata 

str. Republicii cu doua semafoare va lua situatia traficului dintre anumite ore. 

         Dl. Popovici Lazar arata ca pe aceasta strada trec aproximativ 10 tiruri cu trailere de 

lemn 

         Dl. Viceprimar Demetrescu Radu crede ca de la ora 9-16 ar trebui sa pornim unul si sa 

fie intermitent altul, a comandat semne de circulatie pentru pietoni. 

         Domnul Patko Petru intreaba daca a comandat si semne de directionare, catre localitati 

         Dl. Viceprimar Demetrescu Radu arata ca in data de 28-29  mai are loc concursul 

Enduro,  dar nu in central orasului. Locul de plecare este motelul Onix. In 5 mai are loc 

spectacol cu Vasile Murariu; in 1-3 iunie are loc Festivalul de Muzica, vinerea va fi muzica 

populara, iar sambata si duminica muzica usoara. 

         Domnul Popovici Lazar intreaba de ce nu s-a intocmit proiect de hotarare pentru lemne. 

Luni in sedinta de licitatie partida la care a renuntat o firma a fost cumparata de o alta firma 

cu acelas administrator: Zoica Lucretia, in solicitare a precizat clar sa nu se admita  firme care 

au acelasi administrator. 

         Domnul viceprimar Demetrescu Radu spune ca el ca si consilier trebuia sa faca. 

         Domnul Popovici Lazar spune :lasati ca lemnele  se vor vinde de catre Bociu. 

Se repara cladirea Waldstein, va sfatuiesc ca comisia de urbanism sa fie atenta, nu va trece 

mult pana va cadea tencuiala de pe ea. 

         Dl. Viceprimar Demetrescu Radu va spune celor de la urbanism, acoperisul si fatada 

sunt din banii dati pentru calamitati, au schimbat geamurile, exista deviz cu interiorul si 

exteriorul nu au fost prinse geamurile de jos si acoperisul scarilor care coboara la subsol. 
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        Domnul Patko Petru a solicitat ca pe factura de apa sa se publice numarul de telefon 

pentru interventii, rezultatul e zero, daca vede noaptea o teava sparta unde va suna, la 112. De 

30 de ani nu este numar trecut, e in avantajul consilierilor. 

         Domnul Popovici Lazar legea administratiei  da dreptul sa participe cetatenii la sedinta, 

dar nu au dreptul sa discute, inregistreaza sa vina la sedinta, dar sa nu vorbeasca, asa spune 

legea administratiei publice locale.   

          Dl.Zbircea Doru este de parere ca nu au voie sa inregistreze. Arata ca nu a fost 

niciodata in sedinta cat a fost domnul Patko consilier, pentru ca a fost treaba lor. 

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

din data de 27.04.2018, domnul presedinte de sedinta, Toma Teodor, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            CONTRASEMNEAZA            

              CONSILIER                                                                                   SECRETAR 

 Sing TOMA TEODOR TEODOR                                                            SIRB LAVINIA 

 


	Proces verbal

