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Incheiat azi, 10.12.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta extraordinara s-a facut prin dispozitia primarului
nr. 313 din 06.12.2019, 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 Barbura
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela,
domnul Gavrilă Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Şodinca Petru,
doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru, domnul Strava Daniel.
Absenta este doamna Batrana Viorica.
Domnul Demetrescu Radu, viceprimar cu atributii de primar, este in concediu
medical.
La sedinta participa domnul Toma Teodor, consilier local cu atributii de viceprimar,
doamna Sirb Lavinia, secretar si domnisoara Toth Andrea, inspector-Asistenta Sociala.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de
06.12.2019 a Dispozitiei nr. 313/2019 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 Zbircea Doru, presedinte de sedinta, supune la vot ordinea de zi a sedintei
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Promovarea diversității
culturale în orașul Sebiș’’.
2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local

Sebiș nr. 41 din 27.04.2018 privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar
pentru Situații de Urgență oraș Sebiș’’
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului
Sebiș în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

1.

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Promovarea diversității culturale

în orașul Sebiș’’.
2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sebiș nr.

41 din 27.04.2018 privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență oraș Sebiș’’
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3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în
Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
Cine este pentru? Unanimitate.
S-a adoptat Hotararea nr. 103 a Consiliului Local Sebis.
1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, prezintă punctul 1 al ordinii de zi - Proiect
de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Promovarea diversității culturale în
orașul Sebiș’’.

Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Prin GAL se obtine promovarea diversitatii, se refera la etnia roma. Dorim sa obtinem
un cort pentru evenimente, mobil, podium, scaune. Destinatia este diversitate culturala ca si
etnia roma sa poata sa isi desfasoare niste activitati.
Dl. Strava Daniel
Acest cort va fi numai pentru etnia roma?
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Acest cort va putea fi folosit si pentru evenimentele care le desfasoara Primaria Sebis,
de exemplu cum a fost la 1 decembrie.
Dl. Strava Daniel
Cat costa acest cort?
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
20.000 euro este totalul, din care contributia Primariei 1000 euro, consultanta
Dl. Zbircea Doru
Trebuie prins in bugetul local pentru obtinerea finantarii pentru acest program.
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Ca si in situatia cu motostivuitorul.
Dl. Strava Daniel
Cortul este de unica folosinta?
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Se refera si la altii, nu numai pentru noi.
Dl. Zbircea Doru
Intram in acest program cu achizitia de 20.000 euro.
Mai sunt alte intrebari, comentarii la acest punct?
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Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare- Proiect de
hotărâre privind implementarea proiectului ,,Promovarea diversității culturale în orașul
Sebiș’’ şi se aprobă în unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotararea nr. 104 a Consiliului Local Sebis.
2.

Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect

de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sebiș nr. 41 din
27.04.2018 privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență oraș Sebiș’’

Dl. Zbircea Doru, presedinte de sedinta
La acest punct este vorba de achizitia unui buldoexcavator.
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Nu a fost tipul intial de buldoexcavator, a fost alt tip. Valoarea a crescut. Trebuie sa
participam cu 10% din valoarea lui.
Dl. Popovici Lazar
Cu mai mult trebuie sa participam. La 85.000 noi participam cu 15.000 euro. Este 18%
plus TVA. 12000 contributie proprie plus TVA.
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Noi l-am aprobat. Valoarea acestui buldoexcavator a crescut.
Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare- Proiect de
hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sebiș nr. 41 din
27.04.2018 privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență oraș Sebiș’’ si se aproba in unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotararea nr. 105 a Consiliului Local Sebis.
3. Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în
Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
Dl. Zbircea Doru
Au mai aderat cateva localitati si trebuie pus si reprezentant. Speram sa fie ultima
solicitare, pentru ca de o luna numai asta votam.
D-na Costea Angela
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Data trecuta aceasta subventionare pentru elevi venea pentru localitatile de unde
pleaca elevii, la Sebis, vin elevii. Oare noi chiar trebuia sa intram in sensul in care de
subventie, nu stiu exact de ce putem beneficia pentru ca noi nu avem elevi care sa plece de la
Sebis, ci avem elevi care vin. Sunt localitati de pe langa noi care trebuie sa intre in acest ADI.
Ni s-a spus ca nu exista la Sebis statie, nu am primit de la inceput informatia corecta. Am citit
ca daca nu esti in ADI exista o singura statie, nu ca nu exista. As vrea ca informatiile pe care
le primim sa fie corecte pentru ca sa putem sa luam decizii corecte.
Dl. Popovici Lazar
Credeti ca e cea mai mare paguba?
D-na Costea Angela
O primarie de comuna trebuie sa plateasca un abonament pe an de 600.000.000 lei
(vechi), noi platim un abonament. Noi platim un abonament, ca il avem sau nu, putem sa
judecam cum vreti, ordinal de suma depinde totdeauna de cati bani avem. Tinand cont de
faptul ca avem datorii pana in anul 2028, sa alocam banii cu grija, sa-i dam pe toti cei care
trebuie, unde trebuie si cum trebuie. Si daca nu trebuie sa nu-i dam.
Dl. Popovici Lazar
Am votat 200 lei pana in prezent.
D-na Costea Angela
Data trecuta nu am avut sumele.
Domnul Toma Teodor – consilier local cu atributii de viceprimar
Am trimis la sedinte reprezentantul desemnat de Consiliul Local. Si pe noi ne
deranjeaza sedintele de indata si extraordinare care se fac legat de acest punct.
Dl. Barna Gheorghe
De fapt, in spatele acestei Asociatiei este faptul ca se degreveaza Consiliul Judetean
Arad de anumite sume de bani si arunca pe UAT-uri povara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, supune spre aprobare punctul 3 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului Sebiș în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad şi se aprobă în unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotararea nr. 106 a Consiliului Local Sebis.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 10.12.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Zbircea Doru, declara inchisa
sedinta Consiliului Local Sebis.

4

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Ing. ZBIRCEA DORU

SECRETAR
Jur. SIRB LAVINIA

Tehnoredactat si consemnat
TOTH ANDREA
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