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Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 26.09.2018 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 215 

din 20.09.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise adresate 

domnilor consilieri. 

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

Viorica, 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 Rodic, domnul 

Zbircea Isai Doru. 

Absenta este doamna Barbura Maurieana.  

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

doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis, doamna Petrisor Clara, consilier juridic in 

cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis. 

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

20.09.2018 a  Dispozitiei nr. 215/2018 a Primarului orasului Sebis. 

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

desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu doua adrese: 

           -Adresa inregistrata la numarul 6049 din 24.09.2018 depusa de domnul Ioja Beni, preot 

paroh la Parohia Ortodoxa Romana Sebis 1, prin care solicita atribuirea unei suprafete de cca 

2 ha teren in completarea cimitirului.  

            -Adresa inregistrata la numarul 6029 din 21.09.2018 depusa de domnul  Abel Istoc, 

prin care solicita sprijin in realizarea lucrarilor de pavare a parcarii din fata Bisericii 

Adventiste de Ziua a Saptea Sebis, din Sebis, str. Somesului, nr. 25. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, 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 26.09.2018. 

       2. Proiect de hotarare  privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a 

incheia contracte cu operatorul desemnat castigator in urma procedurii de atribuire a 

contractului, ACTIV SALUBRITATE SA. 

      3.  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. 

       4.  Discutarea adresei nr. 6005 din 20.09.2018 depusa de un grup de cetateni cu privire la 

imposibilitatea racordarii la canalizare. 

        5.   Adresa inregistrata la numarul 6049 din 24.09.2018 depusa de domnul Ioja Beni, preot 

paroh la Parohia Ortodoxa Romana Sebis 1, prin care solicita atribuirea unei suprafete de cca 

2 ha teren in completarea cimitirului.  

       6.  Adresa inregistrata la numarul 6029 din 21.09.2018 depusa de domnul  Abel Istoc, 

prin care solicita sprijin in realizarea lucrarilor de pavare a parcarii din fata Bisericii 

Adventiste de Ziua a Saptea Sebis, din Sebis, str. Somesului, nr. 25. 
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       7.  Diverse. 

            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 26.09.2018 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

 Pe langa ordinea de zi mai sunt 2 solicitari, una din partea Bisericii Ortodoxe Romane 

Sebis 1 si alta din partea domnului Istoc Pavel, pastor la Biserica Adventista Sebis, ambele 

sunt sub forma de cereri. 

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

ordinii de zi modificata 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  obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a 

incheia contracte cu operatorul desemnat castigator in urma procedurii de atribuire a 

contractului, ACTIV SALUBRITATE SA. 

 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

            Data trecuta au fost doi reprezentanti de la ADISIG Deseuri care au adus lamuriri si au 

raspuns despre cum vor actiona la nivelul orasului Sebis incepand cu noiembrie, exista 

regulament pentru taxa speciala pentru cei care nu au incheiat contract si vreau sa mentionez  

3 aspecte; 

1. In momentul incheierii contractului cei care nu au incheiat contracte sunt in situatia in 

care platesc amenda intre 500 si 1000 lei. Trebuie sa se hotarasca cuantumul acesteia 

in cadrul Consiliului Local. 

2. S-a luat o hotarare pentru cei care incheie contracte, pretul este de 7,05 lei-

persoana/luna si 349,92/mc pentru persoane juridice 

3. Amenda si taxa pentru cei care nu au incheiat contract, propunerea este ca amenda se 

plateste o singura data, intre 500 -1000 lei; taxa pentru cei care nu incheie contract 

este la fel cu pretul platit de o persoana care incheie contract, 7,05 lei.  

 

           Domnul Zbircea Isai 

           Taxa de gunoi la firma de 349,92 lei/mc. 

 

           Domnul Sodinca Petru 

           Firmele sa faca negocieri pentru contracte. 

 

           Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

           Exista o formula de calcul. 

 

           Domnul Popovici Lazar  

           Este diferenta intre tona si m3. 

 

           Domnul Zbircea Isai 

           Firma vine si-ti va pune factura in fata, te va pune sa platesti pentru minim 1 tona, si 

vor trebui sa plateasca.  

 

          Doamna Batrana Adriana   

          Nu voi plati, am  1 kg pe saptamana sa se mentioneze ca vrem sa fie cantarite. 

 

          Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

          Nu avem model de contract acum. 
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          Domnul Strava Daniel  

          Ce se intampla cu cei care sunt chiriasi, cei care au spatii comerciale, va plati si 

proprietarul si chiriasul? 

 

          Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

          Va plati cel care utilizeaza spatiul. Sa se mentioneze: contractul sa fie incheiat cu cel 

care inchiriaza spatiul respectiv, nu cu proprietarul. 

 

          Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

          La care articol se face modificare. 

 

          Domnul Gavrila Cornel 

          Amenda sa fie de 500 lei, taxa pentru rau platnici nu e corect la 7,05 lei, trebuie 

majorat, poate chiar dublu. 

 

          Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

          Dupa ce plateste amenda de 500 de lei cred ca va plati. 

 

          Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

          Va rog, sa vorbiti pe rand, nu se poate consemna daca vorbiti in acelasi timp. 

 

          Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

          Citeste articolul 11, acest articol este pentru chiriasii de la blocurile ANL, chiriasii 

platesc. 

 

           Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela 

           Supun spre aprobare propunerea: cuantumul amenzii sa fie de 500 lei şi se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

           Articolul 5 se refera la taxa pentru cei care nu incheie contracte, care sa fie mai mare, 

cum mentiona domnul Gavrila Cornel. 

 

           Domnul Gavrila Cornel  

           Taxa sa fie dubla sau sa fie stabilit un procent. 

 

           Domnul Popovici Lazar 

           Primaria nu are de castigat, de ce sa avem treaba cu cetatenii. 

 

           Domnul Gavrila Cornel  

           Nu vad ce treaba sa ai cu cel care nu semneaza contractul. 

 

           Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

           Sa faceti o propunere legat de taxa. 

 

          Domnul Gavrila Cornel   

          Sa se mentioneze ca amenda se plateste o singura data. 

 

           Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

           Propun ca amenda sa fie stabilita pe an, respectiv 500 lei/an.  

           Supun la vot propunerea  ca amenda sa fie de 500 lei/an şi se aprobă astfel:  12  voturi 

“pentru” si 1 “abtinere”(domnul Zbircea Doru). 
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           Domnul Toma Teodor 

           Sa plateasca pe luna 500 de lei, daca stai in oras si nu platesti, muta-te. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Nu cred ca veti avea probleme. 

 

            Domnul Carpine Aurel 

            Vor fi probleme cu cei care stau 3 luni pe an in tara si aduna 3 remorci de gunoi. 

 

            Domnul Barna Gheorghe 

            Poate va fi o forma sa se inregistreze. 

 

            Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă  

             Sa faca contract si sa suspende contractul pe perioada cat sunt plecati, daca nu declara 

ca sunt plecati atunci sa plateasca. 

 

            Domnul Sodinca Petru 

            Noi aprobam sumele si sa se descurce. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar Demetrescu Radu  

            Cei care sunt plecati nu isi curata santurile, nu fac curatenie in fata casa, ar fi bine o 

hotarare prin care sa fie amendati.  

 

            Domnul Strava Daniel 

            Sa plateasca si pentru masinile abandonate si lasate in fata drumului. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

            Nu doar masini abandonate ci si pentru cele care le lasa pentru vanzare in fata caselor. 

 

             Domnul Popovici Lazar  

             Firma Activ sa vina cu tarife clare, nu a venit sa le discute, consiliul le-a votat nu le-a 

stabilit, de ce sa ne facem probleme pentru ei, ei sa fie cei care sa urmareasca. 

 

             Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

             Problema este ca acum se incarca Primaria cu incheierea acestor contracte. 

 

             Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

             Cu Termo -Construct era mai simplu deoarece cand se incheia contract cu apa se 

incheia si pentru gunoi.   

 

            Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

            Pentru cei care nu incheie cotracte sa se mareasca tariful, sa faca o propunere  domnul 

Gavrila Cornel. 

 

            Domnul Gavrila Cornel  

            Sa fie cu 10 % majorat. 

 

            Doamna Batrana Adriana  

            Am o intrebare referitorare la taxa si pentru un  cuantum realist care este traseul 

banilor. Primaria incaseaza bani de la rau platici, si banii se dau la firma, se incarca volumul 

de munca al celor de la Primarie. Banii din taxa speciala toti merg la salubritate. 
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            Domnul Gavrila Cornel  

            Citeste articolul 14 din regulament. 

 

             Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

             Suntem de 7 ani in ADI Deseuri, este prins in proiect tot judetul, de 7 ani platim 

cotizatii, au inchis de 7 ani groapa de gunoi, numai noi nu am finalizat hotararea, la Primarie 

ne descurcam, nu ne incarcati. 

 

             Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

             Citeste articolul 13 din regulament; nu cred ca e nevoie sa majoram, ramanem  pe 

aceste tarife. Sa ramanem pe acest proiect de hotarare, amenda fixata este de 500 lei pe an. 

 

              Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

              Cum se voteaza proiectul de hotarare? 

 

              Domnul Zbircea Isai 

              Ma abtin, tariful este de 349 lei/tona la persoanele juridice. 

               Proiectul de hotarare se voteaza cu: 12 voturi ,,pentru’’ si 1 ,,abtinere’’(dl. Zbircea 

Doru) 

              Domnul Gavrila Cornel  

               Vorbind de curatarea santurilor, in Consiliul local este o hotarare cu buna 

gospodarire a orasului, cu intretinerea fatadelor caselor, acea hotarare trebuie activata si sa se 

aplice.  

 

              Domnul Toma Teodor  

              Sunt lemne pe strada in fata caselor care trebuie luate. 

 

              Domnul Popovici Lazar 

               In proiectul de hotarare este vorba de 349,92 lei/tona, iar in regulament este vorba de 

mc, nu este aceeasi unitate de masura, un tomberon mic are 220 l. 

 

              Domnul Gavrila Cornel 

               La m3 se explica cum se aplica, la articolul 2 din regulament scrie ca se comunica 

cantitatea si apoi se calculeaza. 

 

              Doamna Batrana Adriana  

              Este regulament pentru persoanele care nu platesc. 

 

              Domnul Zbircea Isai  

              Citeste articolul 12 din regulament. 

 

              Domnul Popovici Lazar 

              Noi aprobam si ei, cand vine firma, vor spune ca asa a votat Consiliul Local. 

 

               Domnul viceprimar, cu atributii de prima, Demetrescu Radu 

               Asa ne-au explicat si data trecuta, trebuia sa-i intrebam. 

 

               Doamna Batrana Adriana  

                Daca se poate, la redactarea contractului, am inteles ca va merge cineva din 

Primarie la incheierea contractului, exista posibilitatea din punct de vedere legal daca amenda 

este de la 500-1000 lei  sa se mentioneze ca nu este hotararea noastra, sa se scrie articolul din 

lege care face referire la aceasta taxa, tarifele nu au fost inventate de noi, noi am selectat 
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tarifele minime de pe lista de tarife. Este conform legii, undeva ar trebui sa fie mentionat ca 

amenda nu este a noastra, sa se stie de catre populatie. Taxele speciale pentru cei plecati sa fie 

adaugate atunci cand isi platesc impozitele, la impozitele pe casa si masina. Nu doresc sa 

impovaram bugetul orasului. Ca si la CAS toti platesc 10%, ori ai nevoie ori nu ai nevoie. 

 

               Domnul Toma Teodor 

               Daca sunt plecat nu pot plati. 

 

               Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

                Daca fac contract cu firma, si daca pleaca, fac o cerere si sa tina cont de cerere, 

2500 de familii au contract, majoritatea au contract si pe apa si canal, restul e nesemnificativ. 

 

               Domnul Carpine Aurel 

               Asa se face si acum, fac cerere cand pleaca, cand sunt plecati sa faca cerere de 

incetare cu societatea Activ. 

 

              Doamna Batrana Adriana  

              Sa fie articol cu mentiunea pentru persoanele care sunt plecate din localitate. 

 

              Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

              Mentiunea aceasta sa fie in contractul pe care-l face societatea Activ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

              Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

              Trebuie sa se modifice deoarece este diferenta intre hotarare si regulament, unul este 

pe tona si regulamentul este in m3. Trebuie sa se vada cum este corect.  

 

              Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

               In prima faza, tariful a fost licitat pe tona, dar nu au aparat de cantarit, estimarea va 

fi pe mc. Exista un mod de calcul si vor transforma tona in mc. 

 

              Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

              Trebuie sa luam o decizie astazi. 

 

              Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

              Sa votam pe tona si ei sa-si cumpere aparat. 

 

              Doamna Batrana Adriana   

              E bine sa fie pe tona, dar sa se mentioneze cuvantul ,,cantarit’’.  

 

              Domnul Toma Teodor 

               La Arad nu au aprobat peste 300 lei, au aprobat 220 lei pe tona, sa ne aliniem, sa fie 

alt tarif.  

 

               Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Cand a hotarat Aradul? Cred ca mai demult. Poate ca este posibil sa se aprobe un alt 

tarif. 

 

                Domnul Zbircea Isai 

                De la inceput, am spus ca este o capcana. 

 

                 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 
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                 In articolul 9 alineatul 1 din regulament, cred ca trebuie sa fie in kilograme nu in 

m3 si sa se modifice calculul. 

 

                  Domnul Popovici Lazar  

                   Propun 100 lei/m3, daca nu le convine vor reveni si va trebui schimbat 

regulamentul. 

 

                  Domnul Gavrila Cornel 

                   In proiectul de hotarare nu scrie nimic de regulament, este doar obligatia de a face 

contract. 

 

                  Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                   In adresa de la ADISIG scrie ca trebuie aprobate si normele de aplicare, 

regulamentul este o anexa, este cerut. 

 

                 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

                 Aradul are un alt tarif, are un alt operator, pe zona noastra firma Activ este 

operator, nu sunt tarife mai mici, vom primi pe email o formula dupa care se va face calcul de 

transformare a tonelor in mc. 

 

                  Domnul Sodinca Petru 

                   Vorbim de o ora, este vorba de taxa speciala pentru cei care nu incheie contracte, 

lasati asa cum este. Cred ca este bataie de joc pretul este 7,05 de ce nu 7 lei si cel de 349,92 

lei de ce nu este 350 lei. 

 

                  Doamna Batrana Adriana   

                  Am spus de la inceput ca este taxa speciala, tariful pe tona a fost aprobat in alta 

sedinta. 

 

                 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                 S-a supus la vot o propunere si apoi au intervenit discutii, am cerut doamnei  

secretar  sa nu se tina cont de vot pana la finalizarea discutiei. 

 

                  Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

                  Corect, discutiile trebuie sa fie inaintea votului 

 

                  Doamna Batrana Adriana  

                  Votul se refera la taxa speciala. 

 

                  Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

                  Trebuie votat proiectul de hotarare. 

 

                  Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                  Mai doreste cineva sa discute? 

 

                  Domnul Carpine Aurel 

                  Cate persoane vor plati. 

 

                  Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                  Atatea persoane cate sunt in casa, asta s-a votat deja. 

 

                  Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 
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                  Supun la vot proiectul de hotarare. 

 

                  Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

                  Nu pot sa consemnez de 2 ori ca se voteaza, s-a votat. Se voteaza o singura data. 

  

                  Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                  In procesul verbal apar discutii multe dupa momentul votului. 

 

                  Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

                  S-a votat  sa se modifice proiectul de hotarare referitor la cuantumul taxei speciale 

de 500 lei /an. 

 

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

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. 

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

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 

4.      Discutarea adresei nr. 6005 din 20.09.2018 depusa de un grup de cetateni cu 

privire la imposibilitatea racordarii la canalizare. 

 

                Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                Cetateni din Sebis informeaza asupra problemelor lor. 

 

                Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

                S-a deplasat o comisie de la Primarie si de la Termo-Construct, cetatenii  de pe 

str.Somesului nu se pot racorda spre strada Ghioceilor, trebuie sa fie racordati in sus, trebuie 

sapat  in jur de 250 m. Conform calculelor suma este de 20.000-22.000 lei pentru racordarea 

de 250 m, cu total lucrari. Solutia este ca trebuie facut racordul pana in strada Teilor, asa 

trebuie facut. 

 

                Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                S-a luat la cunostinta si Consiliul local este de acord. 

 

                Domnul Gavrila Cornel 

                Problema a fost preluata de executiv. 

 

                Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu,  

                Faceti daca vreti si un proiect de hotarare pentru sedinta urmatoare, dar sa fiti de 

acord, trebuie discutat cu firma de la Timisoara pentru a trece conducta pe sub podurile 

oamenilor, facem proiect, ducem schita, sa fiti de acord. 

 

                Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

                Am luat la cunostinta, suntem de acord. 

 

5.            Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Avem adresa inregistrata la numarul 6049 din 24.09.2018 depusa de domnul Ioja 

Beni, preot paroh la Biserica Ortodoxa 1, prin care solicita atribuirea unei suprafete de cca 2 

ha teren in completarea cimitirului.  

 

                Domnul viceprimar, cu atributii de prima, Demetrescu Radu 
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                S-a identificat suprafata si mai este teren impadurit, cimitirul este al nostru, nu al 

Bisericii, se poate acorda 2 ha, cu mentiunea ca toate confesiunile se ingroapa in cimitir, 

facem schita si dezmembrare. 

 

                 Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Fiind vorba de patrimoniu trebuie hotarare de Consiliu Local. 

 

               Domnul Sirca Traian 

               Au vandut terenul pana spre antene cei care au facut parte din Consiliul local vechi, 

partea de sus de la antene este data la unul din Spania,  sa nu intrati in acel teren, s-a vandut 

intr-o veselie. 

  

               Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Fiindca este vorba despre patrimoniu, intreb pe doamna secretar daca trebuie proiect 

de hotarare. 

 

               Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

               Desigur. 

 

6.            Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Adresa inregistrata la numarul 6029 din 21.09.2018 din partea domnului  Abel Istoc, 

care cere sprijin in realizarea lucrarilor de pavare a parcarii din fata bisericii Adventiste de 

Ziua a Saptea Sebis, str. Somesului, nr. 25. 

 

               Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

               Jumatate din suprafata este pavata, este o firma care paveaza si daca domnii 

consilieri sunt de accord, sa se faca si acolo pavajul. 

 

              Domnul Sirca Traian 

              De acord, la toate bisericile s-a facut pavaj. 

 

               Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               La proiectul cu canalizarea sa se adauge un articol si pentru pavare. 

 

  7.          Diverse 

               Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

               Dau cuvantul domnului Barna Gheorghe. 

 

             Barna Gheorghe 

             Am initiat un proiect de hotarare legat de apa si RAAC, am inteles ca nu e necesar, 

urmare a hotararii de principiu de trecere s-a trimis o documentatie tehnica de la Arad, rog 

executivul Primariei cand hartiile sunt gata sa le trimita urgent la Arad pentru a ne incadra in 

termenul spus, finalul lunii noiembrie, pentru a intra in proiect. Aduc un element in plus pe 

langa informatia avuta, anul viitor expira avizele la Termo-Construct; doamna contabila sef de 

la Termo-Construct a spus ca atunci cand vor pierde taxa de gunoi vor pierde 40% din 

incasari. Sigur la inceputul anului viitor va trebui recuperat procentul de 40 %.  Domnul Toma 

a intrebat cat la suta din incasari se cheltuie cu salariile, nu a raspuns.  

 

             Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

             Avand Organigrama asa cum este si fond de premiere nu este de mirare. 

 

             Domnul Barna Gheorghe  
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             Ori dau personal afara, ori vor creste tariful la apa si la canal.  

 

             Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

             Care este urmatoarea etapa si daca doamna secretar poate da lamuriri si ce urmeaza. 

 

           Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

           In data de 11.07.2018 s-a adoptat o hotarare prin care, Consiliul Local Sebis isi 

exprima acordul in principiu de aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canalizare Judetul Arad si de a delega in gestiune operativa la S.C. Compania de Apa Arad 

S.A. Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al Orasului Sebis. 

            Consiliul Local Sebis se adreseaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

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

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

 S-a trimis hotararea la aceasta Asociatie si trebuie indeplinit ce spune Asociatia. 

 

            Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

            Trebuie vot al Consiliului Local pentru incheierea contractului. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Asociatia va da un aviz tehnic, se adreseaza Consiliului local care trebuie sa ia o 

hotarare. 

 

           Doamna Costea Angela - preşedinte de şedinţă 

           Se vor specifica in scris conditiile in care se face sau nu aceasta trecere, vom vedea ce 

se obliga Primaria si ce se obliga firma, nu sunt de specialitate. 

 

           Doamna Sirb Lavinia - secretar  al orasului Sebis 

           Trebuie sa-si dea aviz daca ne primeste sau nu in asociatie, nici eu nu sunt de 

specialitate. 

 

           Domnul Carpine Aurel 

           Cine plateste creditul. 

 

            Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu 

            Creditul il plateste cine l-a platit si pana acum. 

 

            Domnul Gavrila Cornel 

            Plateste creditul cine l-a luat. 

 

 

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

din data de 26.09.2018, doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                  

                CONSILIER                                                                                     SECRETAR 

        PROF. COSTEA ANGELA                                                                  SIRB LAVINIA 
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