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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 27.12.2018 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 298 

din 19.12.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 13 consilieri locali dupa cum urmeaza: doamna Barbura 

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

Gavrilă Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul 

Şchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul 

Zbircea Isai Doru. 

Absenta este: doamna Batrana Viorica.  

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

doamna Sirb Lavinia, secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic. Participa de asemenea 

domnul Miculescu Pavel, sef Birou Impozite si Taxe locale. 

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

19.12.2018 a  Dispozitiei nr. 298/2018 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 preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, 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 27.12.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din 26.11.2018, a procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a 

Consiliului Local Sebis din 07.12.2018 si a procesului verbal incheiat la sedinta de indata a 

Consiliului Local Sebis din 13.12.2018. 

3.    Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019. 

      4.  Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 

orasului Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic general. 

      5.   Corespondenta adresata Consiliului Local al orasului Sebis. 

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

pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3 

 

            Discutii: 

 1. Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis 

din data de 27.12.2018. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, supune spre aprobare punctul 1 al ordinii 

de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

  

 2. Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 2 al ordinii de zi  - 

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

Consiliului Local Sebis din 26.11.2018, a procesului verbal incheiat la sedinta 
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extraordinara a Consiliului Local Sebis din 07.12.2018 si a procesului verbal incheiat la 

sedinta de indata a Consiliului Local Sebis din 13.12.2018. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 

de zi şi se aprobă astfel: 

-  procesul verbal incheiat  la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din 26.11.2018 

- unanimitate de voturi. 

- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din 

07.12.2018: 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (doamna Barbura Maurieana) 

- procesul verbal incheiat la sedinta de indata a Consiliului Local Sebis din 13.12.2018 

– unanimitate de voturi. 

 3. Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.  

  

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta 

 Aveti in mapa modul cum s-a gandit nivelul taxelor si impozitelor pentru 2019. In 

cadrul comisiei economice, s-a retinut ca taxa pentru eliberarea buletinelor s-a redus de la 50 

lei la 25 lei si o reducere pentru radierea masinilor pentru persoanele juridice. La fel ca in 

2018. 

 

       Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

       Impozitele si taxele sa ramana la fel. 

 

       Domnul Zbircea Doru 

       De la cat s-a redus taxa de radiere pentru persoanele juridice ? 

 

       Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

       De la 200 lei la 100 lei pentru persoanele juridice, sa-l ascultam pe domnul  

Miculescu. 

 

        Domnul Miculescu Pavel-sef Birou Impozite si Taxe 

        Sunt 3 modificari, s-a redus eliberarea taxei pentru cartile de identitate de la 50 lei la 

25 lei, impactul este o pierdere de 50.000 lei la buget. Taxa auto inmatriculari si radieri 

persoane juridice de la 200 lei la 100 lei, pierderea pentru buget este de 20.000 lei. S-a 

introdus un nou articol pentru masinile hibrid, conform legislatiei, Consiliul local poate scuti 

intre 50-100%, iar pentru a-i incuraja noi am propus reducerea cu 100%. La fel procedeaza si 

Aradul si alte localitati. Restul taxelor au ramas la nivelul anilor 2017, 2018, nemodificate. 

 

        Doamna Barbura Maurieana 

        Cat este taxa de radiere la persoanele fizice ? 

 

        Domnul Miculescu Pavel  

        100 lei. 

 

        Domnul Zbircea Doru 

        Este asa ceva, adeverinta eliberata contra sumei de 100 lei  

 

Domnul Miculescu Pavel 
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Pentru persoanele juridice suma este de 100 lei, pentru persoanele fizice este de 50 lei. 

 

Domnul Zbircea Doru  

Nu este cazul meu, ci al persoanelor care vin de 2-3 ori pe luna pentru adeverinte.  

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Sa gandim, sa nu pierdem si sa se aleaga praful.  

 

Domnul Strava Daniel 

Din bugetul de venituri se scad 70.000 lei. 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Sa nu credeti ca la cei saraci, care au nevoie de o adeverinta, le luam bani. 

 

Domnul Zbircea Doru 

Spune articolul ca se poate sau nu lua? 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

De aceea suntem, sa mai si decidem. Nu stiu daca ne permitem sa pierdem miliarde, am 

analizat si scadem 3-4 miliarde pe an. 

 

Domnul Zbircea Doru 

Persoanele juridice platesc. 

 

Doamna Barbura Maurieana  

Amaratii nu au bani. 

 

Domnul Popovici Lazar 

Amaratii persoane juridice trebuie sa lucreze si sa plateasca si salarii. 

 

Doamna Costea Angela 

Cei care radiaza pentru comercializare, s-a pus problema in comisia economica, sunt 

persoane care aduc masini si daca se poate, care ar fi o formalitate adecvata sa nu pierdem 

bani. Care ar fi posiblitatea legala ? 

 

Domnul Sodinca Petru 

Noi credem ca cel care radiaza nu va mai plati impozit. Sunt 2 moduri de radiere: la 

propria initiativa sau vanzarea apare in contract. Trebuiau taxati mai mult pentru ca persoana  

care radiaza nu mai plateste la Sebis, pentru a se recupera cei 70.000 lei, cred ca ar trebui sa 

fie taxa de 200 lei si la persoane fizice si la persoane juridice ; cand scapi de ceva si o 

comercializezi sa fie 200 lei. La propria initiativa, nu comercializezi, poti face contract cu 

Remat si o vinzi.  

 

Domnul Carpine Aurel 

La Remat primesti 300 lei, ca la Primarie. 

 

Domnul Zbircea Doru 
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Nu se poate face diferentiere intre o persoana juridica si bisnitari?  

 

Domnul Miculescu Pavel 

Nu se poate, aici nu intra doar bisnitarii, si omul simplu isi vinde masina. 

 

Domnul Sodinca Petru 

Ii taxezi cu 200 lei. 

 

Domnul Strava Daniel 

Tie ti-ar placea ? 

 

Domnul Sodinca Petru 

Ne poate afecta, cei care au nevoie de un mijloc de transport se inmultesc. 

 

Doamna Costea Angela 

Daca nu exista posibilitatea legala sa-i punem doar pe cei care fac contract nu e corect sa 

fie 200 lei pentru toti. 

 

Domnul Sodinca Petru  

Se pierd 70.000 lei; de unde-i recuperam? 

 

Domnul Carpine Aurel 

Nu-i mai dai la fotbal. 

 

Doamna Barbura Maurieana 

Nu are rost sa ne impiedicam la 70.000 lei, nu e suma mare. 

 

Doamna Costea Angela 

Dupa ce am platit miliarde. 

 

Domnul Zbircea Doru 

Raman la varianta propusa in comisia economica, este in regula,  nu se poate diferentia. 

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

La aceast capitol  avem un referat al domnului Feies care solicita ca aceste majorari si 

penalitati percepute de Banca, imputate lui de Curtea de Conturi, sa fie trecute pe restantierii  

cu restante mai mari de 2 ani de zile, cele 8 miliarde si ceva. In Comisia economica s-a 

hotarat: ca referatul sa aiba avizul compartimentului juridic si al biroului Impozite si Taxe 

locale. In conditiile in care se va primi aviz favorabil sa se nasca un proiect de hotarare prin 

care…. 

 

Secretar 

Cu tot respectul, scuzati ca va intrerup, referatul semnat de 8 consilieri locali are 

consideratii de ordin juridic, e tardiv sa mai cereti aviz juridic, ati scris si v-ati asumat 

consideratii de ordin juridic. Spuneti asa: In sustinerea celor mentionate invocam prevederile 

art. 27, 36 etc, v-ati asumat consideratiile de ordin juridic; Este urat sa aruncati vina pe 
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compartimentul juridic si Biroul Impozite si Taxe locale, referatul este semnat de consilieri 

locali, nu de domnul Feies, cum ati spus dumneavoastra. 

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Nu avem specialitate juridica. 

 

Secretar 

Ati semnat scriind consideratii de ordin juridic, ati enumerat prevederile pe care va bazati 

pentru acest referat. 

 

Domnul Schiop  Iustin 

In aceste conditii nu e nevoie de avizul favorabil sau nefavorabil ? 

 

Secretar 

Pe un proiect de hotarare pot sa dau aviz, aici este un referat, trebuie sa faceti un proiect 

de hotarare. 

 

Domnul Strava Daniel 

Curtea de Conturi a nominalizat vinovatii de acel prejudiciu, Curtea de Conturi a inaintat 

o adresa catre Consiliul Local Sebis: pana la data de… daca nu luati o hotarare sunteti direct 

raspunzatori, am delegat pe domnul Demetrescu sa ne reprezinte, acum daca facem asta 

spunem ca nu mai sunt de vina aia, Consiliul Local va trebui sa dea banii, noi am semnat sub 

presiune. 

 

Domnul Barna Gheorghe 

Am semnant sa discutam, dialogul este atributul fiintelor superioare, ar trebui sa vorbim 

multe lucruri care s-au aprobat si nu s-au pus in practica, discutam si dam un raspuns omului 

nu este ca suntem pro sau contra. 

 

Domnul Strava Daniel 

Am dat vina pe cineva ? 

 

Secretar 

Acum va intoarceti, ati semnat si acum spuneti daca vi se da aviz juridic.  

 

Domnul Barna Gheorghe  

Daca fac o hotarare  are nevoie de aviz juridic. 

 

Secretar 

Cu temeiuri legale. 

 

Domnul Schiop Iustin  

Nu am studiat actele. 

 

Secretar 

Cum ati semnat atunci ? 
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Domnul Barna Gheorghe  

Daca fac un proiect de hotarare are nevoie de avizul comisiei juridice sau nu ? 

 

Secretar 

Puteti vota si fara avizul juridic,  in aceasta situatie sunteti raspunzatori direct. 

 

Domnul Barna Gheorghe  

Un proiect de hotarare local nu se poate adopta fara aviz juridic. 

 

Domnul Gavrila Cornel 

Nu e vorba de pasarea raspunderii. 

 

Secretar 

Din pacare asta este. 

 

Domnul Gavrila Cornel   

In comisia economica am scris ca sub rezerva ca referatul consilierilor primeste aviz de 

specialitate juridic si financiar care se cere se poate trece in hotarare. 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Vorbiti pe rand ! 

 

Doamna Costea Angela 

Curtea de Conturi a stabilit cine sunt responsabilii. 

 

Domnul Schiop Iustin 

Domnule Miculescu, din punct de vedere legal, e in legalitate ? 

 

Domnul Miculescu Pavel 

Am pregatit sa va citesc cateva articolele si sa trageti dumneavoastra concluzia. 

Art. 27 din Legea 215/2001 – « In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile 

administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa 

elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in 

conditiile legii » 

Art. 36 alin 1, alin 2 lit b 

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 

interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege  

  (2) b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului 

sau municipiului 

    (4) lit c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii 

Art. 45 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

      Din Legea 273/2006, art 5 alin 1, lit a 

            (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 
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         a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri 

şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

        (2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeaza pe constatarea, 

evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se 

calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute 

din acestea, precum si pe alte elemente specific. 

      Art. 16 alin 2: Autoritatile administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii 

     Art 20 alin 1 lit b: stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin 

compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii 

     Art. 27 Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, judetene si de Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii. 

Art. 30 (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor 

fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 

dupa caz, aproba taxe speciale. 

            (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se 

utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor 

publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si 

functionare a acestor servicii. 

       Art. 76 (2) Comitetul pentru finante publice locale este compus din cate un reprezentant 

desemnat de: 

    a) Parlamentul Romaniei; 

    b) Ministerul Administratiei si Internelor; 

    c) Ministerul Finantelor Publice; 

    d) structura asociativa a comunelor din Romania; 

    e) structura asociativa a oraselor din Romania; 

    f) structura asociativa a municipiilor din Romania; 

    g) structura asociativa a consiliilor judetene din Romania. 

                 (3) Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, prin 

structurile de specialitate, asigura impreuna secretariatul tehnic al Comitetului pentru finante 

publice locale 

     Legea 227/2015, art. 489 Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau 

consiliile judetene 

    (1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii 

executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul 

titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de 

necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b) si c). 

    (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile 

maxime stabilite in prezentul titlu. 

    (3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a 

administratiei publice locale 

Art. 490. Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 

    Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 

amenzilor şi penalizărilor aferente. 

Legea 207/2015,  Art. 344:  Certificatele, adeverintele sau alte documente pentru care legea 

prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe 

extrajudiciare de timbru. 

Articolul 484 nu exista. Legea 207/2015 are doar 354 articole 

 

Secretar 

Asta s-a semnat de domnii consilieri. 



8 

 

 

Domnul Popovici Lazar 

Recunosc ca l-am semnat, nu se rezolva nimic, restantele la buget sunt de 4 milioane, plus 

inca 4 milioane prejudiciu, domnul Feies pune 25 % si se rezolva un milion, restul de 7 ce se 

face cu ele ? 

 

Doamna Costea Angela 

Cum sa se rezolve ? Cine suntem noi sa facem asa ceva ? 

 

Domnul Strava Daniel 

Daca acceptam aceasta, suntem direct raspunzatori. 

 

Domnul Barna Gheorghe 

Noi discutam, dialogul si discutia este un lucru normal, nu e hotarare de Consiliu Local. 

Faptul ca am semnat un referat, am pus pe tapet o discutie, o anumita problema; sa dam 

raspunsul omului. 

 

Doamna Costea Angela 

Care om, sunt 7 persoane care au semnat. 

 

Domnul Barna Gheorghe  

Suntem interesati daca e legal sau nu. 

 

Doamna Costea Angela 

Toti suntem interesati. Sunt 8 care au semnant, adica majoritatea. E bine sa discutam in 

plen. Daca avem un proiect de hotarare si se voteaza intr-o anumita forma acea forma este 

punctul terminus, si asa se aplica. Nu este in regula ca dupa ce discutam pe baza unui referat 

care tot la al treilea cuvant scrie prevederi legale, sa se ajunga sa se introduca un articol. Cum 

aplicam noi hotararile Curtii de Conturi, ea a gasit responsabilii, nu i-am gasit noi. Cand 

discutam taxe si impozite avem un aviz de la juridic, referat al domnului Miculescu, voi ridica 

mana pentru ele iar restul, cum considerati, puteti ridica mana.  

 

Secretar 

Legea 215/2001 prevede vis-à-vis de avizul juridic la art. 128 alin. 5: 

« Actele autoritatilor administratiei publice locale aprobate sau emise fara a fi 

fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalitatii, 

produc efecte juridice depline, iar in cazul producerii unor consecinte vatamatoare este 

angajata exclusiv raspunderea juridica a semnatarilor » 

Dumneavoastra puteti aproba si fara avizul juridic al meu sau al lui Pavel. Nu trebuie sa 

va cramponati de un aviz juridic. Se poate aproba daca doriti fara semnatura noastra. 

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Nu am ce sa supun aprobarii. Considerentul meu este ca trebuie un proiect de hotarare pe 

care sa-l supun aprobarii. Nu supun aprobarii un referat.  

 

Secretar 

Eu v-am spus ca se poate si fara aviz juridic. Hotararea produce efecte juridice.  
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Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Fara aviz juridic pe un proiect de hotarare nu il supunem aprobarii. 

 

Secretar 

Dar se poate si fara avizul juridic. Asta vreau sa va spun. Nu va cramponati la avizul 

juridic.  

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Eu nu-l supun aprobarii. Daca va vrea alt presedinte sa-l supuna sau dvs…. 

 

Secretar 

Nu am dreptul sa supun la vot. 

 

Domnul Zbircea Doru 

Dupa ce a citit din lege domnul Miculescu, se vede ca nu se incadreaza in niciun articol.  

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Toate Impozitele si taxele se stabilesc in conditiile legii. 

 

Domnul Popovici Lazar 

Ne va chema in tribunal pentru abuz, ce ne cere Feies este abuz. 

 

Domnul Barna Gheorghe 

Ce era de demonstrat s-a demonstrat, nu am facut niciun rau, am discutat daca ma intreaba 

domnul Feies voi spune ca am discutat. Nu-i mai bine asa ? Ce se intampla cu proiectele de 

hotarare adoptate si nepuse in practica ? Cine raspunde de celelalte proiecte de hotarare ? 

 

Secretar 

La care proiecte de hotarare te referi ? 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

In numele cui vorbesti? 

 

Secretar 

La care proiect te referi? 

 

Domnul Barna Gheorghe 

Trecerea Termo- Construct  la RAAC Arad 

 

Secretar 

Hotararea s-a transmis la RAAC Arad. 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Ce sa fac daca nu vine RAAC-ul 

 

Domnul Barna Gheorghe  
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Legea este ca trebuia sa trimiteti hartiile cu documentatia, conform legii RAAC trebuia sa 

raspunda. 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Daca nu este corect nu sunt obligat sa fac ce spune  Consiliul local, daca nu e bine. Nu are 

legatura cu  apa. Ce legatura are aceasta cu discutia? 

 

Domnul Barna Gheorghe  

Ne-am inflamat ca discutam un referat. 

 

Domnul Sodinca Petru 

Majorarea impozitelor, autoritatea deliberativa, a administratiei locale, adica Consiliul 

local la propunerea autoritatii executive, adica a primarului, poate stabili cote aditionale la 

impozite si taxe locale… nu Consiliul local vine cu propunerea. 

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Supun spre aprobarea dvs proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2019 din mapa, fara referat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin,  supune spre aprobare punctul 3 al ordinii de 

zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

Doamna Costea Angela  

Referatele nu se voteaza, ci proiectele. 

 

Domnul Strava Daniel 

Ce votam ? 

 

Domnul Gavrila Cornel 

Completare : pe langa rolul de consilieri locali, executivul  are posturi definite, jurist 

primarie, jurist consiliu. Nu este greu pentru ei sa scrie ca articolul a fost interpretat gresit de 

consilieri. 

 

Secretar 

Ati scris déjà in referat. 

Legea permite sa adoptati hotarari fara aviz juridic, daca va asumati. 

 

Domnul Gavrila Cornel 

Cei care sunt de specialitate sa semneze.  

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

Doamna Costea Angela si doamna Barbura au facut un proiect de hotarare pentru burse. 

 

Doamna Costea Angela  

Pentru anumite probleme.  

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  
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Consilierii, nu-i asa, ca pot face proiecte de hotarare. Cred ca am facut un bine, dar se pare 

ca nu e asa daca voi considerati hai sa ne retragem  de la procese si zicem ca nu mai vrem sa 

ne judecam.  

 

Doamna Costea Angela 

Cine plateste ? 

 

Domnul Barna Gheorghe 

Inteleg ca orice proiect de hotarare adoptat de Consiliul Local este la bunavointa 

primarului, daca vrea sau nu. Nu cred ca am facut un lucru rau ca l-am discutat si gata. Sa 

renuntam la procese e altceva. 

 

Domnul Strava Daniel 

Curtea de Conturi a controlat si stabilit prejudiciul si a spus cu nume si prenume cine sunt 

responsabili. S-a facut o sesizare daca pana in data de … nu luati nicio masura sunteti 

responsabili.  Am semnat, recunosc. Noi daca acceptam asa ceava suntem direct responsabili. 

Daca nu se recupereaza, Curtea de Conturi va recupera de la noi.  

4.  Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 4 al ordinii de zi  - Proiect 

de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului 

Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic general.  

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

In mapa exista referat si expunere de motive pentru Planul Urbanistic General 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

De cativa ani se lucreaza la Plan. 

 

Domnul Sirca Traian 

Nu se poate completa Planul Urbanistic General cu propuneri aditionale, are carente 

pentru oras. La magazinul Profi, e doamna Anica Gherghar, plecata in Canada, a cumparat 

ghereta de la firma ARIA, a rasturnat-o vijelia, terenul a ramas fiind  concesionat de ea, o 

concesiune se poate rezilia. Abia poate masina intra pentru aprovizionare. Sunt facute magazii 

sunt sobolani si trebuie sparte. E cineva care aduna portocale si banane stricate pentru tuica. 

Terenul este al Primariei, 3x2, aproape 10 mp. Trebuie sa se rezilieze contractul. 

 

Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

Trebuie sa se vada daca s-a platit sau nu concesiunea. Daca nu s-a platit concesiunea 

atunci se poate rezilia. 

 

Domnul Zbircea Doru 

Sa se faca sesizare la serviciul Urbanism 

 

Domnul Sirca Traian 

Si cu Piata sunt mari probleme prinse, care este Planul Urbanistic General, vreau sa-l vad. 

 

Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

      Piata o prindem si facem ceva investitii, facem camere pentru branza. 
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 Domnul Sirca Traian 

 Mergeti in alte localitati sa vedeti cum sunt pietele. De ce nu luati bani europeni. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin,  supune spre aprobare punctul 4 al ordinii 

de zi şi se voteaza astfel: 12 voturi “pentru”  si o “abtinere” (domnul Sirca Traian). 

 

      5.   Corespondenta adresata Consiliului Local al orasului Sebis. 

 

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

 Avem adresa domnului Hord Radu legata de suma necesara pentru lucrarea de 

monografie. Forma de exprimare nu e buna, cere suma 9500 lei  peste cei 5000 lei. Suma 

totala solicitata pana acum este de 14.500 lei. Sa discutam la nivelul acesta al sumei ce parere 

are fiecare dintre noi. 

 

 Domnul Sodinca Petru 

 In vara s-a aprobat pe baza de cerere - trebuia sa fie o initiativa cetateneasca si un 

coordonator de lucrare, s-a aprobat o cerere. 

 

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

 Este o propunere pentru alta suma. 

 

 Domnul Zbircea Doru 

 I-a cerut cineva special aceasta lucrare? 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Am fost de accord, a facut adresa catre Primarie. 

 

 Domnul Popovici Lazar 

 In adresa a spus 5000 lei acum vrea aproape dublu.  

 

 Doamna Costea Angela  

 Punctul meu de vedere este ca in momentul cand s-a angajat trebuia stabilita o 

conventie sau un contract ce sa fie in continut si suma. El ne-a spus de alte sume, nu stiu daca 

suma este mare sau mica. 

 

 Domnul Sirca Traian 

 Sa faca lucrarea. 

 

 Domnul Barna Gheorghe 

 Sa lase la dispozitia Primariei un numar de exemplare. 

 

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

 Sa îi dam 9500 lei. 

 

 Domnul Toma Teodor 

 Sa-i dam doar 5000 lei si cand prezinta lucrarea finala atunci mai îi dam. 
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 Domnul Zbircea Doru 

 Ultimul leu sa i se dea cand e gata lucrarea, pana atunci îi dam o parte din suma. 

 

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

 Ii dam 5000 lei si restul la final. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Ma  uit la doamna secretar, nu-i bai ca votam? 

 

 Secretar 

 In fiecare sedinta spun ca referatele nu se voteaza. 

 

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

 Mai avem referatul Bisericii II 

 

 Domnul Carpine Aurel  

  15.000 lei pentru troita si Piata este descoperita. 

  

 Domnul Schiop Iustin – presedinte de sedinta  

            Nu e hotarare, ci se scrie in procesul vebal 

 

 Domnul Carpine Aurel 

 Sunt impotriva.  

            Ceilalti consilieri locali sunt de accord cu suma de 15.000 lei. 

 

 6. Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 6 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere 

pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr. 3 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin,  supune spre aprobare punctul 6 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

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

din data de 27.12.2018, domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                                    SECRETAR 

       EC. SCHIOP IUSTIN                                                                      JR. SIRB LAVINIA 

 

 

 

          

                  Consemnat si tehnoredactat 

            Jr.PETRISOR CLARA 
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