ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi, 29.01.2018, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 10
din 23.01.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenti la sedinta 15 consilieri locali dupa cum urmeaza: doamna Barbura
Mauriana Liliana, domnul Barna Gheorghe, doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel,
doamna Costea Angela, domnul Demetrescu Radu, domnul Gavrila Cornel, domnul Popovici
Lazar, domnul Schiop Iustin, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Sodinca
Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru.
La sedinta participa Domnul primar, Feies Gheorghe, doamna Sirb Lavinia, secretar,
doamna Petrisor Clara, consilier juridic. La sedinta participa domnul Ulica Adrian, sef
serviciu Contabilitate Buget si domnul Patko Petru, cetatean din Sebis.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de
23.01.2018 a Dispozitiei nr. 10/2018 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 modificarea ordinii de zi cu pct. ,,Diverse’’
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, 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 29.01.2018.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 22.12.2017.
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul
2018.
4.
Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru
anul 2018.
5.
Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Carnati Alexandra Patricia
6.
Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Laslau Jenica Marinela
7.
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, bloc 2, ap.4.
8.
Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr.
61 din 15.07.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru servicii
de curatenie si a unui contract de prestari servicii pentru coordonare si organizare activitati
culturale.
9.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si din serviciile
publice din subordinea Consiliului Local Sebis.
10. Proiect de hotarare privind numirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sebis.
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11. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale Secretarului orasului Sebis
12.
Analizarea adresei nr. 267251 din 15.01.2018 emisa de Politia orasului Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 270 din 16.01.2018, prin care solicita sprijin
privind dotarea salii de sedinta din sediul Politiei orasului Sebis cu un numar de 35 scaune de
mobilier.
13.
Diverse
Discutii
Domnul Strava Daniel intreaba pe domnul Patko Petru daca doreste sa asiste la
sedinta, acesta ii raspunde afirmativ si spune ca are ceva de spus. Domnul presedinte de
sedinta anunta ca ii va da cuvantul la finalul sedintei.
1.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 1 al ordinii de ziProiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Sebis din
data de 29.01.2018.
Domnul Sirca Traian arata ca ar dori ca ultimul punct pe ordinea de zi sa fie
,,Diverse’’ si sa fie permanent.
Doamna secretar arata ca se poate modifica ordinea de zi cu acest punct cu acordul
domnilor consilieri.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 1 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
2.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, 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 22.12.2017.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 2 al
ordinii de zi si se aproba astfel: 14 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” (doamna Costea
Angela).
3.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul
2018.
Dl. Strava Daniel arata ca acest punct a fost discutat in cadrul celor doua comisii de
specialitate.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca acest punct de vedere s-a discutat pe larg
in cadrul celor 2 comisii. S-a tinut cont de asigurarea conditiilor normale pentru buna
desfasurare a institutiilor, precum si a celor care au cofinantari, Spitalul si Scoala. In anul
2018 invatamantul cu partea cost standard/elev si salariile se va plati prin Inspectoratul
Scolar, doar banii pentru lucrarile de reparatii, investitii sau bursele scolare vin din bugetul
local. Considera ca bugetul este echilibrat, la nivel de tara sunt multe framantari legate de
asigurarea banilor dinspre Guvern spre Consiliile Judetene si apoi spre consilii locale. Urmare
a politicilor duse de consiliul local si a initiativei sale avem o dezvoltare economica continua
bazata pe asigurarea veniturilor suficiente pentru a functiona ca institutie si pentru sustinerea
lucrarilor de investitii si infrastructura a orasului. Suma propusa este de 17.702, 96 mii lei la
partea de venituri si cheltuieli; Acesti bani sunt impartiti pe capitole si subcapitole astfel incat
sa asigure functionarea si salarizarea personalului din primarie, nu s-a mers pe majorari
maxime ci majorari normale pentru a ramane bani pentru dezvoltarea orasului, asigurarea
functionarii normale si a mersului inainte al investitiilor. Se asigura acoperirea unor cheltuieli
de investitie, acoperirea creditelor si dobanzilor, vor fi bani disponibili pentru cheltuielile de
investitii. La punctul urmator, programul anual se va vedea ca sunt acoperite investitiile. De
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exemplu, nu a uitat de propunerea domnului Sirca Traian: alei pavate in cimitir; au fost mai
multe propuneri pentru asfaltare strada Viilor, intrarea spre cimitir dinspre strada Ciutariei,
acoperis peste Piata Agroalimentara.
Domnul Sirca Traian arata ca atunci cand merge in piata este un șant mare intre cele 2
piete, este plin de noroi.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca a aparut acel sant datorita celor care fac
trafic cu lemne, transporta lemnele prin piata pentru a nu mai trece prin fata Politiei.
Domnul Sirca Traian intreaba daca este vanduta parcela de langa piata inspre IFET.
Mentioneaza ca, comerciantii pun nailon pe jos prin balti, ei platesc pentru acel loc, ar trebui
pus ceva balastru, poate ca proprietarul trebuie sa faca ordine.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca domnul Ciupe si domnul Bulzan sunt cei
care au parcele in acea zona si ne-au lasat sa tinem piata in acel loc, pe terenul lor, dar se
aduce balastru si amenajam acea zona.
Domnul Gavrila Cornel crede ca domnul Ulica Adrian va aduce informatii de
substanta la acest subiect, la Comisia economica bugetul a fost analizat si este echilibrat in
aceasta forma. Regreta ca nu s-a adus hotararea referitoare la impozite, exista o neclaritate
legata de hotararea aceasta, Consiliul Local stie ca nu s-a majorat nimic, dar oamenii vin si
spun ca s-a majorat impozitul.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca dupa noul Cod Fiscal se impoziteaza si
terenul de sub casa.
Domnul Gavrila Cornel arata ca asa a fost si anul trecut, legat de buget, acesta a fost
avizat in Comisia Economica.
Doamna Barbura Maurieana intreaba de ce comisia sociala din care face parte nu a
fost convocata, este vorba despre buget mentioneaza ca nu poate vota deoarece nu se poate
decide, a avut doar 15 minute pentru a studia materialele, intreaba daca si colegii din comisia
sociala au aceeasi parere, au asteptat sa fie chemati la comisie.
Domnul Zbircea Isai arata ca bugetul este cel mai important punct dintr-un an de zile,
unii consilieri vin la comisii, altii nu sunt bagati in seama, nu este corect, nu s-a primit niciun
telefon.
Domnul Barna Gheorghe crede ca a fost o scapare, comisia sociala a fost convocata, e
vorba de bugetul pe un an de zile.
Doamna Barbura Maurieana crede ca nu poate vota, este vorba de buget pentru un an
de zile.
Domnul Barna Gheorghe arata ca legat de buget este lamurit, dar doreste sa-l intrebe
pe dl. contabil care sunt datoriile primariei fata de terti, datorii de platit in anul 2018 fata de
banci, firme etc.
Domnul Ulica Adrian arata ca se prind in buget cu prioritate restantele avute in anii
anteriori, conform rapoartelor lunare facute la Directia Generala a Finantelor, care face adrese
mai departe la Ministerul Finantelor, acesta monitorizeaza bilantul, respectiv anexele, acestea
contin contul de executie si anexele aferente, adica datoriile pe termen lung, mediu si scurt.
Datoriile pe termen lung reprezinta rate si dobanzi aferente datoriei publice locale. In sedinta
comisiilor s-a spuns ca nu avem restanta la nerambursari a ratelor si dobanzilor aflate la
scadenta. La 31 decembrie aveam restante 1.600.000 mii lei fata de furnizori, ponderea o
reprezinta 860.000 lei fata de un singur furnizor Intermed Utilaj, pentru asfaltarile din orasul
Sebis si satele apartinatoare. In 2017, conform unei hotarari a consiliului local s-a dorit
accesarea unui imprumut in suma de 1.951.000 lei, pentru asfaltarea strazilor si pavaj, in
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Sebis si Prunisor, acest imprumut nu s-a putut accesa, s-a hotarat in Consiliul Local sa fie
suportata suma din bugetul local; prin neincasarea 100% a veniturilor in anul 2017, si printr-o
esalonare a contractului de lucrari cu firma respectiva, s-au facut lucrarile respective si acum
avem un rest de executie de 120.000 lei. Diferenta pana la 1.600.000 lei o reprezinta facturi
pentru pavaj 190.000 lei plus 600.000 lei reprezentand - 126.000 parcelari masuratori
topografice, pentru intrarea in posesie a titlurilor de proprietate. Raman 400.000 lei din care
20.000 lei motorina -5000 de litri cumparata in decembrie, deratizare la scoala neachitati inca
peste 20.000 lei, peste 20.000 lei la facturi curente pentru intretinere si functionare. Din
1.600.000 lei s-a raportat 820.000 lei arierate, s-au depus acte la Consiliul Judetean si la
Directia Finantelor, conform legii nr. 2/2018 se platesc prioritar arieratele si apoi obiectivele
de infrastructura care necesita cofinantare locala. Prin adresele catre Consiliul Judetean Arad,
care au fost verificate, aceasta suma a fost ceruta, in sedinta de vineri a Consiliului Judetean
Arad si din 820.000 lei s-a primit 400.000 lei pentru stingerea arieratelor. Acesti bani ii vom
primi in decursul saptamanilor viitoare prin decizia directorului finantelor pentru arierate.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca aceste sume nu sunt costisitoare pentru
buget, jumatate din bani vin de la Consiliul Judetean Arad, daca nu ai arierate, nu-ti dau bani.
Poate si intentionat le lasam sa primim bani. Este actiunea mare de eliberare a titlurilor de
proprietate, trebuie masurate padurile, sunt cheltuieli pentru titlurile de proprietate.
Doamna Barbura Maurieana intreaba de ce trebuie facute aceaste masuratori, crede ca
suma este mare.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca masuratorile sunt si pentru primarie,
padurile trebuie masurate.
Domnul Sirca Traian arata ca in luna februarie masuratorile sunt gratis.
Domnul primar, Feies Gheorghe, mentioneaza ca sunt anumite suprafete care vor fi
masurate gratis, terenurile agricole nu sunt gratuit.
Domnul Sirca Traian il intreaba pe dl. Ulica Adrian, de ce nu s-a mers pe accesarea
unor fonduri Europene. A auzit ca in Comuna Dezna, sunt 17 proiecte, intreaba daca cu
personalul pe care-l avem in primarie nu putem accesa fonduri. Mentioneaza ca a vorbit cu un
inspector din Inspectoratul Scolar si a aflat ca acestia se pun la dispozitia celor care doresc sa
acceseze fonduri europene.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca orasul Sebis a avut accesat cel mai mare
proiect pe fonduri europene, a accesat prin Regiunea 5 Vest, Ambulatoriul la spital, de
asemenea prin GAL s-a facut un drum de tara in valoare de 50.000 euro, scolile au accesat
si ele, au facut iesiri prin Spania. De vreo 2 ani nu s-au accesat fonduri europene deoarece nu
a venit ghidul de accesare, in total in tara nu s-au accesat 2 milioane euro.
Domnul Sirca Traian arata ca a avut zootehnia pe fonduri europene si a fost verificat
la banuti.
Doamna Barbura Mauriana crede ca e mare lucru sa primesti acesti bani fara sa dai
nimic.
Doamna Costea Angela doreste sa lamureasca cateva lucruri. In comisia economica sa abtinut si a cerut timp pentru studiere. Intreaba pe domnul Ulica Adrian referitor la capitolul
51 autoritati publice daca suma de 70.000 lei se refera numai la ceea ce inseamna primaria.
Domnul Ulica Adrian arata ca se refera doar la primarie.
Doamna Costea Angela intreaba la ce se refera suma de 70.000 lei pe an – alte bunuri
si servicii.
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Domnul Ulica Adrian arata ca aici intra deratizare pentru scoala peste 47 de mii lei,
iar la spital peste 24 mii lei. De asemenea toate contractele primariei cu diversi furnizori
pentru prestarile de servicii : taxa service pentru xerox, fax, programele de la impozite si
taxe, contabilitate.
Domnul Zbircea Isai intreaba daca aceasta suma nu este prea mare, prea exagerata.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca se plateste o suma mare pentru programul
internet de la evidenta populatiei.
Doamna Costea Angela intreaba despre consultanta si expertiza juridica, la ce se refera
suma de 1 miliard lei (vechi).
Domnul Ulica Adrian raspunde ca aceasta este suma pentru servicii juridice.
Doamna Costea Angela intreaba daca se ajunge la acest nivel de suma intr-un an de
zile.
Domnul primar, Feies Gheorghe, spune ca aceasta nu inseamna ca se cheltuie intreaga
suma pe an, sunt procese cu Esparom, cu BCR pentru clauze abuzive, un proces care este la
Bucuresti, probleme grele, ce nu se cheltuie se redistribuie la rectificare la alte capitole.
Doamna Costea Angela arata ca suma pare mare, s-a uitat doar la sumele mari din
buget. Mentioneaza ca domnul Barna Gheorghe a intrebat legat de credite. Apare o totalizare
a dobanzilor 350 mii lei, rambursari de credite 916 mii lei si apare si transferuri 1777 mii lei.
Domnul Ulica Adrian arata ca la capitolul ,, Transferuri’’ este vorba de suma 850.000
lei la care se adauga suma care se da la spital.
Doamna Costea Angela arata ca s-a uitat la capitolul ,,Cultura Recreere Religie’’,
capitolul 67 mentioneaza obiecte de inventar la care apare suma de 90 mii lei, intreaba la ce se
refera aceasta suma?
Domnul Ulica Adrian arata ca se refera la obiectele de inventar de la Casa de cultura,
se va achizitiona cortina, cortinete, aparatura de sonorizare, aparatura de iluminat, unele au
fost déjà cumparate.
Doamna Costea Angela arata ca mai apare o rubrica, ,,Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare’’ in suma de 60 mii lei. Intreaba daca este prinsa aici caldura. A fost
o suma de la spital transferata la Casa de Cultura si a crezut ca din acea suma s-au facut aceste
achizitii. La subcapitolul ,,Sport’’ articolul ,,Apa, canal, salubritate’’ apare suma de 40 mii lei
iar la Primarie apare 20 mii lei. Intreaba daca se consuma mai mult la sport.
Domnul Ulica Adrian arata ca se consuma mai multa apa daca e seceta, la care se
aduna apa de la Sala de Sport.
Doamna Costea Angela intreaba ce organigrama au cei de la sport, intreaba daca este
Clubul privat si daca putem sa-i finantam noi.
Domnul Gavrila Cornel arata ca clubul a fost privat, dar nu mai este club privat acum.
Domnul Toma Teodor intreaba daca au functionat ambele cluburi in acelasi timp.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca Federatia a cerut sa fie asociatie
sportiva. La Club au si sponsorizari, acum dupa aparitia legii se poate acorda pana la 5%,
indiferent daca sunt private sau publice.
Domnul Barna Gheorghe arata ca nu este obligatoriu sa se acorde 5% poate ca suma sa
fie de pana la 5%, depinde de performanta
Doamna Costea Angela intreaba referitor la capitolul ,,Locuinte, servicii si dezvoltare
publica’’ - sectiunea iluminat si forta motrica.
Domnul Ulica Adrian arata ca este vorba doar despre iluminatul public si se platesc
prestarile de serviciu cand se schimba o lampa si pentru poavazare.
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Doamna Costea Angela intreaba daca de aici s-a scazut suma de 177 mii lei pentru
invatamant.
Domnul Ulica Adrian confirma.
Doamna Costea Angela arata ca mai exista 700 mii lei la Capitolul 51 si intreaba ce
reprezinta.
Domnul Ulica Adrian arata ca la Capitolul 51 sunt multe contracte pentru care s-au
platit cei 700 mii lei, sunt contracte mai marunte, dar care adunate dau totalul de 700 mii lei
De exemplu, un contract de service pe 12 luni la 1500 lei/luna, sunt multe alte asemenea
contracte mici. Intra la acest subcapitol Topocons apartamentari, lucrari la pasiunile de la
primaria Sebis.
Domnul Popovici Lazar intreaba unde sunt pasunile, spune ca sunt date la Tucudean.
Doamna Costea Angela intreaba ce apartamentari s-au facut.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca mai sunt pasuni.
Dl. Sirca Traian intreaba unde mai sunt pasuni, stie ca toate s-au dat la Tucudean.
Dl. primar arata ca mai sunt pasuni, iar apartamentarile s-au facut in vederea vanzarii,
au fost cerute de ANL. Informatia pe care o spune domnul Ulica se refera la lucrari care s-au
facut anul trecut. Crede ca este vorba de o confuzie doamna Costea a intrebat ce vrem sa
facem si i s-a raspuns ce am facut. Va urma o sedinta in care se va face executia bugetului.
Domnul Sodinca Petru spune ca a adunat cifrele si nu ii da totalul de 17.700 lei.
Domnul Ulica Adrian arata ca lipsesc cei 400.000 lei primiti de la Consiliul Judetean
Arad.
Doamna Barbura Maurieana spune ca la subcapitolul ,,Sport’’ este trecuta Nocturna, a
fost inclusa si anul trecut, intreaba ce s-a facut cu banii.
Domnul Ulica Adrian arata ca nocturna nu s-a realizat si banii nu s-au cheltuit.
Doamna Barbura Maurieana intreaba despre suma de 330 mii lei, constructii Casa de
cultura.
Domnul Ulica Adrian arata ca, conform devizului inventar pentru a fi gata intreaga
constructie mai trebuie sa fie finalizat adapostul de aparare civila.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca au fost alte prioritati anul trecut, la spital, la
scoala a fost finalizata sala de sport, legat de casa de cultura mai trebuie finalizate vestiare la
artisti, adapostul de aparate civila, amplificare si cortinete.
Domnul Sodinca Petru arata ca persoanele juridice au procent foarte mare de bani, 70
%, cere sa fie atentie deoarece persoanele fizice sunt in procent de 20%, intreaba daca aceast
procent mare este bun. Procentul de venituri este mare de la persoanele juridice, 6.800.000 lei.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca avem in oras 800 de persoane juridice
agenti economici intre care 560 sunt active. Exemplu firmele lui Tucudean platesc 5-6
miliarde de pe terenurile, parcurile fotovoltaice, platesc 3 miliarde impozit pe teren, cota parte
din impozitul pe pe venit este tot de la firme pana acum 41,5% din cei 16%, acum din 10%
intra la buget 40%
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii
de zi si se aproba astfel: 11 voturi “pentru” si 3 “abtineri” (doamna Costea Angela si doamna
Barbura Mauriana, domnul Zbircea Isai) si 1 vot ,,impotriva’’ (domnul Barna Gheorghe).
4. Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice
pentru anul 2018.
Domnul Barna Gheorghe intreaba legat de reparatiile la casa Waldstein, apare suma de
20.0000 de euro si spune ca a fost cumparata de Tucudean.
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Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca s-a cumparat de catre domnul Tucudean
direct de la proprietar Clubul elevilor, casa Waldstein a fost modernizata fiind o cladire de
patrimoniu.
Domnul Barna Gheorghe crede ca daca se doreste sa se dea o valoare cladirii, reparatia
trebuie facuta cu cap, nu ca manastirile din Moldova cu termopan, intreaba daca are aprobare
de la Ministerul Culturii pentru acoperisul care s-a pus pe ea. Cladirile de patrimoniu nu se
renoveaza asa ca orice cladire, au un regim deosebit.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca aceasta cladire nu a fost de patrimoniu, a
crezut ca se vor da fonduri pentru ea, architectural nu e iesita din comun, nici cel care a facuto nu este cel mai reprezentativ pentru noi, dar fiind cea mai veche cladire din oras, merita a fi
pastrata, a trecut-o in patrimonial local de importanta locala, nu nationala. O parte din bani au
fost primiti ca urmare a furtunii, care a stricat tigla patrata din ciment si nu se mai gaseste, asa
ca s-a cumparat tigla solzi.
Domnul Barna Gheorghe spune ca la pozitia 39 apare amenajare pista de biciclete
Sebis- Prunisor in valoare de 250.000 de euro. La aceasta suma ar trebui sa se ofere si
biciclete cu titlu gratuity.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca se doreste a se primi fonduri europene, a
vorbit la ,,Regiunea 5 Vest’’, a dat proiectul in lucru, este vorba despre o pista de 3 m latime,
cu lampadare, pe langa sosea, 6 m dus/intors, nu consilierii stabilesc aceasta suma. S-a pus o
cifra aproximativa, proiectul este in lucru.
Domnul Barna Gheorghe arata ca acest program cu titlu pompos se repeta an de an.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca multe sunt facute, de ex la spital, la scoala,
terenul de la scoala, la internat, ce a fost facut nu a fost introdus in plan
Doamna Costea Angela intreaba daca s-ar putea sti cate din cele propuse sunt facute,
apare buldoexcavator de fiecare data, unele apar si reapar.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca sunt si alte prioritati, din punct de vedere
financiar stam mai bine decat anul trecut, crede ca ce este facut e bine facut.
Domnul Sirca Traian crede ca e necesar un buldo-excavator la primarie, cand se
sparge o teava cei de la ape trebuie sa inchirieze buldo-excavatorul si il platesc pe ora.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii
de zi si se aproba astfel 12 voturi “pentru”, 3 ,,abtineri’’ (domnul Barna Gheorghe, doamna
Costea Angela si doamna Barbura Mauriana).
Domnul Barna Gheorghe se abtine deoarece nu poate fi de acord cu ,, Nocturna’’ de
100.000 euro, care nu s-a facut nici anul trecut, dar s-a suplimentat bugetul la fotbal, in
realitate costa aproximativ 300.000 euro, iar consumul este foarte mare cat consuma tot orasul
in jumatate de ora.
5.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 5 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Carnati Alexandra Patricia
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 5 al ordinii
de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
6.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 6 al ordinii de ziProiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL
pentru tineri destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Laslau Jenica Marinela
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii
de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
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7.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 7 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, bloc 2, ap.4.
Doamna Costea Angela intreaba la cine se prelungeste contractul, spune nu este
specificat in proiectul de hotarare numele.
Doamna secretar spune ca este specificat numele in proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 7 al ordinii
de zi si se aproba in astfel in unanimitate de voturi.
8.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 8 al ordinii de zi
Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr.
61 din 15.07.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru
servicii de curatenie si a unui contract de prestari servicii pentru coordonare si
organizare activitati culturale.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca este vorba despre contractul de prestari
servicii pentru Casa de Cultura, sunt 2 posturi unul pentru administrator/director si unul
pentru femeia de serviciu, care este vacant acum. Salariul minim a crescut si trebuie o crestere
si la administrator, de la 2000 lei la 2500 lei/luna.
Domnul Sirca Traian intreaba cine este aceasta persoana.
Domnul primar, Feies Gheorghe, spune ca este vorba despre domnul Musca.
Doamna Barbura Mauriena intreaba ce face acolo.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca este administator.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 8 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
9.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 9 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si din
serviciile publice din subordinea Consiliului Local Sebis.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca nu e vorba despre crestere, este necesar
datorita trecerii impozitelor de la angajator la angajat.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 9 al ordinii
de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
10.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 10 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind numirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sebis.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca este o formalitate care inventariaza
patrimoniul.
Domnul Sirca Traian arata ca in parc bancile sunt lasate de izbeliste, iarna trebuie puse
la adapost. Intreaba unde este locul de adapost al primariei.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca este un spatiu la primaria veche, o parte au
fost puse la adapost. Totul se repara, nu se schimba nicio banca.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 10 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
11.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 11 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale Secretarului orasului Sebis.
Doamna Costea Angela intreaba cine este evaluatorul.
8

Domnul Toma Teodor spune ca cei din Consiliul Local sunt evaluatori.
Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, supune spre aprobare punctul 11 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
12. Domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, prezinta punctul 12 al ordinii de zi
Analizarea adresei nr. 267251 din 15.01.2018 emisa de Politia orasului Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 270 din 16.01.2018, prin care solicita
sprijin privind dotarea salii de sedinta din sediul Politiei orasului Sebis cu un numar de
35 scaune de mobilier.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca nu este vorba despre o valoare mare,
scaunele vor costa 1900 lei.
Domnul Sirca Traian este de accord, dar sa fie in inventarul primariei, primaria sa fie
proprietar al acestora.
13.
Diverse
Doamna Barbura Maurieana arata ca a fost solicitata sa mearga pe strada Muresului si
sa vada ceea ce se face acolo cu trotuarele, spune ca in consiliul local s-a aprobat in 2017
pavarea trotuarelor si se intreaba care au fost criteriile de selectie dupa care s-a ales strada
Muresului, acolo se sparge trotuar gros si bun, ii pare rau. Sunt sute de metri de trotuar care
trebuie sa fie facut, poate era bine sa nu se sparga acolo unde este deja facut, sa se puna
pavele peste trotuar. Este si o gramada de moloz.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca prima data s-a facut strada Pacii pe partea
stanga si dreapta, apoi strada Muresului este importanta pentru ca pe acea strada se vine in
centru. Acel trotuar era pus de multi ani, acum este stricat; in partea dreapta sunt borduri si a
fost asfaltata cu asfalt la fel cum a fost si strada Republicii. Ambele tronsoane sunt prinse in
proiect.
Domnul Zbircea Isai arata ca cea mai circulata strada este cea care merge de la
Lucoaie spre gara si intreaba daca are cineva curaj sa mearga pe acea strada noaptea.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca pe strada Crisului este pavata partea stanga.
Arata ca pentru anumite lucrari se ofera bani, de exemplu pentru pista de biciclete sa dau bani.
Doamna Barbura Maurieana arata ca este trotuar si la Prunisor. Nu se face trotuar la
Sebis si se face la Prunisor. Crede ca trebuie facute in ordine, prima data arterele principale.
Domnul Sirca Traian arata ca cei care au firme in zona de iesire spre Prunisor au venit
cu proprietatile pana in sosea, se intreaba cum se vor face pistele pentru biciclisti in acea zona
Domnul Popovici Lazar spune ca nici 10% din ce s-a propus nu se va face, crede ca nu
o sa ramana bani la primarie decat pentru salarii.
Cere domnilor consilieri sa calculeze ce salarii fabuloase sunt si sa se vada ce va
ramane. Intreaba pe Domnul primar, Feies Gheorghe, ce rol au paznicii de pasune, nu i-a
vazut. Nu vor fi bani de investitii, totul va merge in salarii, salariile sunt exorbitante. Bugetul
este bun, vor dispare multe primarii, dar nici Sebisul nu o va duce bine.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca nu are cum sa vada paznici pentru ca este
unul singur, pentru toate pasunile.
Domnul Popovici Lazar intreaba cati angajati are primaria. Domnul viceprimar arata
ca avem un numar de angajati aprobat, dar sunt mai putini angajati; cu majorarea aceasta, din
care se intoarce la stat impozitul de 45 %, sunt angajati care vor primi 1500- 2000 lei, oameni
care ies in curand la pensie. Pentru un punct de pensie este necesar 4200 lei, nimeni nu va
face un punct de pensie.
Domnul Zbircea Isai intreaba cand se deschide drumul peste pod.
9

Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca trebuie facute rampele si apoi se va pune
asfalt.
Domnul Popovici Lazar crede ca vor fi probleme cu podul cel nou.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca bugetul pe care-l avem de peste 17.000 mii
lei, poate nu se va realiza 50 milioane, ca urmare a falimentului unor firme, dar din restul se
acopera salariile, in jur de 3.000.000 lei, rate, dobanzi la credite 1.200.000 lei. Cu ce bani se
mai primesc, se vor cheltui 5,5 milioane lei, facturile si arieratele vor fi zero si tot vor
ramane bani pentru continuarea lucrarilor. Crede ca trebuie facuta reforma in administratie,
platim multa functionarime. Sunt multi pensionari care au pensii mari. Cand va iesi la pensie
crede ca va avea o pensie la jumatate din ceea ce are acum un politist. Raspunderea trebuie
platita.
Domnul Sirca Traian intreaba ce s-a ales de lemnele din padure. L-au intrebat oamenii
cand se vor da lemne. Vrea sa intrebe pe domnul Bociu cand se vor da lemne.
Domnul Popovici Lazar arata ca este bine sa se urmareasca hotararile luate, daca nu se
urmaresc, le rezolva cei de la Ocolul Silvic Privat; se duc lemne, prestarile se fac cum doreste
Ocolul Silvic Privat. Trebuie dat pe SEAP anuntul, prestarile sunt facute de padurarii nostri,
ei sunt cu marca, ei au si padurea in gestiune, spune ca nu ne intereseaza de padurea
Sebisului. Veti vedea unde vom ajunge.
Domnul Sirca Traian crede ca domnul Bociu trebuia sa vina sa anunte ce cantitate de
masa lemnoasa are pentru populatie. Trebuie controlat ceea ce se face.
Domnul Popovici Lazar arata ca a fost scris aceasta cantitate pe o hartie. Nu crede ca
un padurar sa aiba si utilaje pentru taiat.
Doamna Costea Angela crede ca trebuie sa avem parghiile de control.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Patlko Petru
Domnul Patko Petru, arata ca a mai ridicat aceleasi probleme: cu semafoarele,
ceasurile, dar le trecem cu vederea. Spune ca am fost pacaliti la sedinta trecuta cu taxa
service. Nu este 2 lei este 3 lei. Nu este majorare de 66%, este o majorare de 100%. Platesc 11
lei/1 mc apa. Nu s-a spus ca este 2 lei plus TVA. Alta intrebare. Sunt multe intrebari, dar vad
ca tot nu va intereseaza. Sa nu va mai laudati ca ati reabilitat Spitalul Sebis, ati uitat liftul pe
dinafara, daca considerati ca un spital cu 2 etaje este reabilitat fara lift, este stupid.
Dl. primar il intreaba pe dl Patko de ce nu s-a facut lift cand a fost consilier
Dl. Patko Petru raspunde ca nu s-a reabilitat spitalul, cand a fost consilier.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis
din data de 29.01.2018, domnul presedinte de sedinta, Strava Daniel, declara inchisa sedinta
Consiliului Local Sebis.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Dr. STRAVA DANIEL

SECRETAR
Jr. SIRB LAVINIA
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