Proces verbal
Incheiat azi, 13.07.2018 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta de indata s-a facut prin dispozitia primarului nr.
177 din 11.07.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenti la sedinta 11 consilierii locali dupa cum urmeaza: 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.
Absenti: doamna Batrana Viorica, doamna Barbura Liliana, domnul Zbircea Isai Doru
La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu,
doamna Petrisor Clara, consilier juridic. D-na Sirb Lavinia este in concediu de odihna.
Participa de asemenea domnul Ardelean Gheorghe-director Compania de Apa Arad.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de
11.07.2018 a Dispozitiei nr. 177/2018 a Primarului orasului Sebis.
Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora si locul
desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, arata ca, Consiliul local
a luat o hotarare, da citite hotararii: Consiliul Local Sebis isi exprima acordul in principiu de
aderare la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal judetul Arad si de a delega in
gestiune operativa la compania de apa serviciul public de alimentare cu apa si canal al
orasului Sebis. Consiliul Local se adreseaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa
Canal judetul Arad in vederea obtinerii avizului tehnic favorabil privind delegarea in gestiune
operativa a serviciului public de alimentare cu apa si canal al orasului Sebis. Spune ca vrea sa
afle de la domnul Ardelean ce inseamna sa continue acest proiect de hotarare, daca se amana,
vrea sa stie informatii referitoare la pret, investitii, orice alte informatii pe care consiliul local
doreste sa le afle.
Domnul Ardelean este reprezentant al operatorului, compania de Apa Arad, operator
regional, are licenta de exploatare clasa 1 avizata de ANRSC Bucuresti, au in aria de operare
8 orase si 45 UAT-uri. Pretul pe care il practica la apa este 3,20 lei si la canal 3,21 la care se
aplica TVA, 9% la apa si 19 % la canalizare. Incepand cu 1 ianuarie 2019, TVA la canal este
la fel ca si la apa, 9%. Toate serviciile sunt operate in baza unui contract de servicii, daca
sunt modificari se completeaza contractul cu un act aditional. Despre investitii nu poate sa
vorbeasca nestiind starea sistemului de alimentare cu apa si canalizarea din Sebis. Crede ca
necesita investitii, din cate stie, fiind legat de Sebis, statia de epurare crede ca este aceeasi,
epurarea crede ca se face doar treapta mecanica nu si cea biologica. Treapta mecanica are
defecte, se deverseaza direct in Valea Deznei, expunere la risc major din partea Apelor
Romane si agentiei si Garda de Mediu, sunt depasiri pentru anumite substante care nu pot fi
eliminate printr-o epurare mecanica ci doar prin treapta biologica. Nu stie decat ca apa din
Sebis este de suprafata, orice ploaie care cade la Moneasa schimba calitatea apei, in domeniul
investitiilor nu stie ce sa spuna. Spune ca inca nu s-a semnat proiectul de OIMU program
operational pentru infrastructura de apa- canal, Sebisul nu a facut parte din Asociatie pentru a
beneficia de fonduri pentru investitii, s-au facut investitii la orasele care sunt in asociatie,
statiile de epurare au fost trecute pe treapta biologica, investitii in sistemul de alimentare cu
apa si canalizare unde exista canalizare, urmeaza ca in noul proiect sa se primeasca bani din
fonduri europenene pentru canalizare in localitatile care nu au canalizare. Proiectul nu s-a
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semnat, poate anul acesta sau in anul urmator se va semna. Daca localitatea Sebis doreste sa
intre in aces proiect trebuie grabite formalitatile de aderare la ADIAC, ADIAC va face o
adresa pentru a cere date financiar contablile de la serviciul de alimentare cu apa din Sebis, sa
se determine raportul favorabil sau nefavorabil, aderarea la ADIAC are o conditie, daca se
preiau sisteme noi de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa nu influenteze indicatorii
tehnico- economici ai operatorului regional. Nu stie care sunt cheltuielile si veniturile la
Sebis, mai sunt Buteni, Birsa si Chisindia. Nu stie daca evidenta cheltuielilor au fost tinute pe
total microsistem sau pe UAT-uri. Nu stie unde trebuie facute investitii, daca suma este
cuprinsa intre 100.000 - 200.000 lei si in cat timp se va amortiza aceasta investitie. Sunt
discutii care nu se pot dezvolta pentru ca nu cunoaste detalii. Intreaba cat este gradul de
contorizare.
Domnul Ardelean spune ca, crede ca reteaua este si mai veche in Sebis.
Domnul Toma Teodor spune consiliul local a primit o adresa de la Termo–Construct
prin care solicitau sprijin in schimbarea retelei, in zona centrala a orasului, dar canalizarea
este noua, este lucru bun ca scade TVA la canal. Spune ca este o problema cu apa, referitor la
retele, unele sunt si de 50 de ani, acestea necesita schimbare.
Domnul Ardelean spune ca daca se intra in ADIAC si se prinde proiectul este posibil
sa se prinda si investitii la Statia de epurare si retelele de canalizare, peste tot s-a inlocuit
printr-un proiect de 129 milioane Euro.
Domnul Barna Gheorghe intreaba in cat timp se poate adera, o estimare.
Domnul Ardelean Gheorghe crede ca pana la finalul anului. Nu vede un impediment
in a fi acceptat Sebisul de celelalte localitati dar sunt niste formalitati. Pana in septembrie se
pot face cateva acte care se pot depune la ADIAC.
Domnul Barna Gheorghe intreaba daca pretul apei anuntat de domnul Ardelean este
influentat de investitii.
Domnul Ardelean Gheorghe spune ca pretul este aprobat de ANRSC. Pretul nu crede
ca va scadea, poate acum cand va fi TVA mai mic, spune ca nu fac investitii ci doar UATurile care au proprietate asupra bunurilor. Ce este pe vatra localitatii este bun local, daca
Sebisul adera la ADIAC primeste o taxa de redeventa si ca si restul UAT-urilor va fi si
actionar, ponderea este mica, 0,15% din actiuni. Investiile in extinderea retelei de apa,
canalizare este facuta doar de catre UAT.
Domnul Barna Gheorghe spune ca in afara de canalizare lucrurile stau prost.
Domnul Popovici Lazar spune ca la statia de apa se capteaza apa, exista substante, se
sta prost la retelele vechi din azbociment sau pe teava zincate, zona centrala in special.
Domnul Barna Gheorghe spune ca Aradul va stii ce primeste.
Domnul Ardelean spune ca va exista o lista de inventar cu lucrurile care sunt predate.
Domnul Sirca Traian intreaba daca se poate cupla pentru a duce apa de la Moneasa,
daca Moneasa are debitul necesar.
Domnul Ardelean spune ca teoretic este posibil. Intreaba care este distanta intre
Buhani si Prajesti. Dar spune ca nu stie care este consumul pe Sebis. Pe moment au necesar de
apa pentru Moneasa si Dezna. Consumul este de 0,65 litri/zi, 1,9 mc apa/persoana. Aradul
subventioneaza toate costurile, ridica consumul pe judet. In mediul rural nu toti au băi ci un
robinet si au si o a doua sursa de apa, pentru uz gospodaresc. Consumul de apa este influentat
de factori externi.
Domnul Barna Gheorghe intreaba legat de pierderile de apa in retea, a inteles ca legea
permite 4%, crede ca sunt inerente.
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Domnul Ardelean raspunde ca depinde de cum sunt calculate si la ce se raporteaza. In
Romania pierderea medie este de 30-33 %, in alte tari europene 5%. Depinde cum se
raporteaza, de exemplu daca se calculeaza tinand cont de lunginea retelei dar nu se poate
spune exact. Sunt si furturi de apa in perioada de vara.
Domnul Gavrila Cornel intreaba legat de portiunea de retele de apa care trebuie
inlocuita rapid, Statia de epurare si treapta biologica daca aceste investitii revin Consiliului
local.
Domnul Ardelean spune ca da, deoarece sunt proprietatea publica a orasului. Crede ca
daca se creaza un microsistem cu Buteni, Barsa, Chisinsdia, Statia de epurare va fi de interes
judetean, nu local.
Domnul Gavrila Cornel spune ca Buteniul are Statie de epurare.
Domnul Ardelean spune ca daca Statia de epurare deserveste 2 localitati este suficient
pentru a fi de interes judetean, daca deserveste doar un UAT cu mai multe sate este de interes
local.
Domnul Gavrila Cornel spune ca cei din Consiliu Local pretindeau ca daca se preda
reteaua atunci se termina cu investitiile.
Domnul Ardelean spune ca bunul ramane al UAT-ului, societatea preia doar
exploatarea. Ca si cum primeste o masina sa faca taximetrie, plateste chirie, intretinere,
reparatii, daca proprietarul doreste sa schimbe caroseria o face proprietarul. Daca se fac
reparatii si alte cheltuieli care decurg din reparatii sunt facute de societate, dar daca se face o
inlocuire a retelei este responsabilitatea UAT-ului.
Doamna Costea Angela intreaba referitor la proiectele de care amintea domnul
Ardelean, pe care urmeaza sa le acceseaze, daca nu intra in sarcina societatii RAC Arad prin
proiecte sa se faca investitii – reparatii si extindere la niciuna din localitatile care fac parte din
asociatie.
Domnul Ardelean spune ca in acest proiect intra si extindere canal, statii de epurare si
extindere alimentare cu apa. Posibil sa existe inlocuiri a tronsoanelor de retea si in localitati
care au pierderi mari.
Doamna Costea Angela intreaba daca preturile amintite sunt cu TVA.
Domnul Ardelean spune ca 3,20 fata TVA este 3, 48 cu TVA. Iar la canal 3,82 cu
TVA , din ianuarie cu 9% TVA va fi in jur de 3,50.
Doamna Costea Angela spune ca diferenta la noi este pretul la canal.
Domnul Ardelean spune ca este datorita faptului ca nu este decat doar epurare
mecanica nu si biologica, reactivii chimici sunt foarte scumpi.
Domnul Barna Gheorghe intreaba daca muncitorii vor fi pastrati.
Domnul Ardelean crede ca da, nu stie cati sunt si care sunt. Spune ca daca se face
trecerea la ei vor trece impreuna cu Sebis si Buteni, Chisindia, Barsa, atunci ei vor face
demersurile pentru licenta de operare.
Domnul Gavrila Cornel spune ca firma garanteaza imbunatatierea managementului,
crede ca acest lucru e important.
Domnul Ardelean raspunde ca in prima faza spune ca da, spune ca este ultimul tren pe
care se poate sa-l prinda Sebisul deoarece nu s-a semnat proiectul OIM. Daca se face aderarea
este posibil sa se intre in investitiile finantate de acest proiect.
Doamna Costea Angela intreaba daca se pot introduce in proiect si alte localitati.
Domnul Ardelean spune ca nu este definitivat proiectul, este contactata o firma de
consultanta, nu toate actele sunt depuse.
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Domnul Toma Teodor intreaba care este pretul pe total apa cu canal incepand cu
ianuarie.
Domnul Ardelean spune ca pretul este 7 lei.
Domnul Toma Teodor intreaba daca aceasta societate nu poate sa faca investitii in
oras, in centru este coloana de azbociment, vrea sa stie daca nu intra in atributiile societatii sa
faca investitia in centru, intreaba daca din redeventa si beneficii nu se acopera investitia.
Domnul Ardelean spune ca nu, redeventa se calculeaza si in functie de volumul de
apa care se vinde, Sebisul nu este un oras industrial.
Domnul Popovici Lazar spune ca se doreste un management cinstit si accesarea unor
fonduri, sa se intre in proiecte europene, daca se trece la aceasta societate crede ca vor fi
accesate fonduri mult mai usor.
Domnul Gavrila Cornel spune ca ne trebuie de redresare din partea actualei conduceri
a Termo-Construct, sa-si asume riscurile.
Domnul Strava Daniel spune ca directorul de la Termo-Construct a scris pe Facebook
ca autorizarea de mediu pentru Statia de epurare revine Consiliului Local.
Domnul Sodinca Petru spune ca nu este adevarat si intreaba pe domnul Ardelean cine
a facut la Moneasa autorizarea Statiei de epurare.
Domnul Ardelean spune ca ei au facut autorizarea, fiind a lor Statia de epurare.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca daca la
Moneasa Statia de epurare ar fi fost a Primariei era diferit, la Sebis trebuie sa se faca Statia de
epurare cu treapta biologica.
Domnul Ardelean spune ca la Sebis nu este licenta de operare.
Doamna Costea Angela intreaba cui revine sarcina de obtinere a licentei, intreaba si
baza legala, spune ca oamenii din oras intreaba despre aceste lucruri, trebuie ca se stie pentru
ca sa fie clar impartite responsabilitatile.
Domnul Ardelean spune ca obtinerea licentei revine operatorului sau societatii,
enumera Legea 51 - Legea serviciilor de utilitati publice, Legea 241-legea serviciului de
alimentare cu apa si canalizare, Ordinul 98 al presedintelui ANRSC, si Hotarare de guvern
745/2007 care a aprobat licentierea operatorului.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca nu trebuie sa-l
intrebam aceste lucruri pe domnul director, doamna secretar ar fi trebuit sa spuna aceste
lucruri cand s-a discutat de Termo-Construct.
Domnul Ardelean spune ca depinde de natura contractului licenta, nu stie daca la
Sebis a fost delegare de gestiune, directa sau cum a fost.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, multumeste domnului
director Ardelean pentru participare iar acesta se retreage.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spunce ca acum au
auzit de la o persoana avizata, care lucreaza la companie de Apa- Canal Arad, cere domnilor
consilieri sa traga concluziile. A luat legatura cu domnul director Feies Claudiu de la TermoConstruct, si l-a rugat sa transmita consiliului catava informatii. De exemplu pretul la apa, la
Termo-Construct cu TVA inclus este de 3,25 lei iar la canalizare de 0,95 lei. Spune ca mai
este o taxa de service de 5 lei, spune ca ea nu conteaza.
Domnul Popovici Lazar spune ca conteaza taxa de 5 lei pentru ca el are un consum de
2 mc apa pe luna si are si acea taxa de 5 lei lunar.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca are si alte
informatii despre Termo-Construct, are licenta ANRSC clasa 3-a pentru serviciul public de
alimentare cu apa si canalizare, valabila pana la 17.12.2020. Autorizatia de mediu de la
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Agentia pentru Protectia Mediului, 13.08.2009, valabila pana in 2019. Autorizatie sanitara de
functionare din 21.03.2017, vizata anual. Autorizatie de gospodarire a apelor Oradea din
14.05.2018, anuala. Licenta din 9.11.2015 clasa a 3-a pentru activitatea de colectare separata
si transportul separat al deseurilor provenite din activitati comerciale si institutii, valabila pana
in 2020. Autorizatie de mediu pentru desfasurarea urmatoarelor activitati, din 2009, pentru
colectare deseuri, pentru 10 ani. Spune ca avem autorizatii mai putin pentru statia de epurare.
Domnul Popovici Lazar spune ca domnul Ardelean a spus ca obtinerea licentelor intra
in sarcina operatorului nu a UAT-ului.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca nu este de
acord, spune ca Termo-Construct este societatea Consiliului local, acest lucru este valabil si
pentru societatea Termo-Construct care se cred societate independenta, asa s-au comportat
pana acum. Spune ca societatea trebuie sa fie subordonata Consiliului Local, deciziile trebuie
sa le ia Consiliul local, sa stie Consiliul Local ce se hotaraste in cadrul societatii, obligatia
Consiliului Local este de a schimba tevile sa se faca statia de epurare.
Domnul Popovici Lazar nu a sperat ca vine o firma si schimba totul, spune ca Primaria
din Sebis nu a obtinut fonduri europene. Daca se trece la RAC Arad, fiecare UAT este
cuprinsa in proiect, nu se uita cine sunt primarii localitatilor.
Domnul Toma Teodor spune ca domnul Ardelean a mentionat ca s-a avut in vedere cu
prioritate orasele, Sebisul nu va face exceptie.
Domnul Schiop Iustin intreaba daca sunt si alte discutii pe aceasta tema.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune daca tot a venit
domnul Ardelean sa se discute.
Domnul Popovici Lazar spune ca il felicita pe Domnul viceprimar, cu atributii de
primar, Demetrescu Radu, pentru ca a fost prompt.
Domnul Barna Gheorghe spune ca daca se intra in acel proiect despre care vorbea
domnul Ardelean sunt cateva beneficii, avem avize pentru 2018-2019 care s-au dat pe baza
unor standarde de calitate se intreaba daca le vom mai primi in viitor. Roaga pe domnul
viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, sa faca o intampinare pentru a primi o
situatie financiar-contabila a societatii Termo-Construct si statul de venituri pe ultimul an
jumate, la fel ca la fotbal. Salariul si bonusurile pe 2017, 2018. Este societate in subordinea
Consiliului local.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca reprezentantul
Consiliului Local la Termo-Construct este domnul Gavrila Cornel si spune ca sa aduca acele
documente.
Domnul Gavrila Cornel spune ca la ultima sedinta a spus ca unitatea s-a redresat, a
platit datorii si a obtinut autorizatii, a mai spus ca in ultima vreme nu mai este o legatura buna
cu societatea si in cadrul comisiei economice a spus ca nu vrea sa fie ,,tapul ispasitor’’,
incepand cu aceasta zi cere Consiliului local sa-si gaseasca alt reprezentant in AGA care sa ii
reprezinte mai bine.
Domnul Popovici Lazar spune ca si el are autorizatii de mediu ca si Termo-Construct
dar sunt mentionate multe lucruri care trebuie indeplinite. Intreaba pe domnii consilieri de ce
Garda de mediu nu a dat amenda societatii Termo-Construct ci Primariei pentru gunoaie.
Spune ca se putea contesta de catre Primarie acea amenda, trebuia data operatorului care are
autorizatia de mediu. Padurea este a statului si daca Garda de mediu gaseste PET-uri in
padure aruncate de el îi da lui amenda nu statului.
Doamna Costea Angela spune ca asa este daca il gaseste pe domnul Popovici
aruncand gunoi, dar Consiliul local este actionar la Termo-Construct si Legea spune ca
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Consiliul local este responsabil, spune ca nu fost destul de destepti, sunt oameni la TermoConstruct care iau salarii si au atributii. Acestia trebuie sa spuna ca o licenta se obtine pana la
o anumita data si care sunt cheltuielile. Consiliul Local aproba si angajatii isi fac treaba. Daca
se primesc amenzi dupa amenzi poate ca consilierii ar putea sa se uite in organigrama si sa se
vada daca este nevoie de toti angajatii.
Domnul Popovici Lazar spune ca autorizatiile nu sunt treaba Consiliului local,
Consiliul local trebuie sa le dea bani pentru investitii, acestea sunt ale Primariei.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca controlul s-a
facut la Primarie, la fel si cu Statia de epurare tot la Primarie va fi control. Spune ca este
depus un proiect la Ministerul Dezvoltarii cu 2 saptamani in urma pentru a primi bani
guvernamentali.
Domnul Strava Daniel spune ca ori trece, ori nu trece apa si canalul la RAC Arad,
Termo-Construct ramane tot la Primarie cel putin pana la finalul anului. Intreaba referitor la
cele 3 persoane numite in Consiliul de Administratie, daca este necesar si legal, spune ca ii
platim aiurea. Intreaba daca ii putem da afara sau nu.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca nu se pot da
afara.
Domnul Schiop Iustin spune ca este prevedere legala.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca daca TermoConstruct nu ar fi SA ar fi diferit.
Domnul Carpine Aurel spune ca daca ar fi SRL scapam de cele 3 persoane.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca si daca ar
merge apa la alta societate, in Sebis tot avem nevoie de o societate care sa se ocupe de
gunoaie, incalzire.
Domnul Strava Daniel spune ca ar trebui sa se intereseze daca Termo-Construct se
paote trece din S.A. in S.R.L.
Domnul Schiop Iustin spune ca pana cand vom avea nevoie de avizare pentru
distributia apei, aceasta societate nu poate fi decat S.A. Intreaba daca e clar.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca este lamurita
situatia, sunt anumite reguli.
Domnul Carpine Aurel spune ca din acest motiv s-a transformat societatea.
Domnul Schiop Iustin spune ca a venit la dansul domnul director Palcu si i-a deschis
cont pe S.A.
Domnul Sodinca Petru spune ca trecerea din SRL in SA da puteri depline
managerului, indiferent cine sunt actionarii.
Domnul Schiop Iustin spune ca nu putea sa obtina autorizatia pentru distributia apei.
Doamna Costea Angela spune ca la sedinta viitoare sa se prezinte o analiza
comparativa intre S.A. si S.R.L. si pentru obiectele de activitate pe care Termo-Construct
trebuie sa le faca si baza legala.
Domnul Toma Teodor intreaba cine sa faca acest lucru.
Doamna Costea Angela spune ca secretarul consiliului local sau juristul.
Domnul presedinte de sedinta, Schiop Iustin, da citire urmatoarei:
Ordine de zi, modificata cu cererea domnului Cristea Vasile
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a
Consiliului Local Sebis din data de 13.07.2018.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul
2018.
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3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea
Consiliului Local Sebis nr. 4 din 29.01.2018 privind actualizarea programului anual al
achizitiilor publice pentru anul 2018.
4. Discutarea cererii nr. 4681 din 12.07.2018 depusa de dl. Cristea Vasile, domiciliat in
Prunisor, nr. 185, jud Arad.
1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 1 al ordinii de ziProiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedintei extraordinare a
Consiliului Local Sebiş din data de 13.07.2018.
Domnul presedinte de şedinta, Şchiop Iustin, supune spre aprobare punctul 1 al
ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
2.
Domnul preşedinte de şedinţă, Şchiop Iustin, prezintă punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018.
Domnul Schiop Iustin arata ca domnul Hord Radu nu a cerut suma de bani pentru
monografia orasului si cere o propunere de suma.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca domnul Hord
a inceput o monografie a Sebisului, cu poze, informari.
Domnul Barna Gheorghe propune suma de 5000 lei, deoarece domnul Hord nu o face
in totalitate si nu a fost comandata de catre Consiliul local Sebis.
Domnul Schiop Iustin spune ca legat de sport, suma de 200.000 lei a fost in principiu
discutata, aceasta suma trece de la sursa de dezvoltare locuinte la sursa religie, sport, cultura.
Doamna Costea Angela spune ca are o propunere, data trecuta s-a analizat noul
regulament de functionare si au fost numiti reprezentantii, pana acestia vor intra in activitate
sa fie alocata suma de 700 milioane lei. Arata ca s-a observant ca este stufoasa organigrama si
se pot face reduceri. Nu are nimic impotriva fotbalului si nu doreste sa fie desfiintat. Nu si-au
gestionat resursele au aratat lipsa de responsabilitate privind banul public.
Domnul Strava Daniel spune ca lunar se vor face sedinte.
Domnul viceprimar cu atributii de primar, Demetrescu Radu, propune sa ramana cum
s-a stabilit cu 2 zile in urma, sa se mearga si cu propunerea doamnei Costea Angela, ca banii
sa se dea dupa intalnirea Consiliului de Administratie. Sa se aprobe 200.000 lei, dar nu se vor
da banii din Primarie pana nu se constituie Consiliul de Administratie propus, acestia fac
restructurari si stabilesc care este suma care se va da de catre Primarie lunar.
Domnul Toma Teodor spune ca trebuie propus un director.
Doamna Costea Angela spune ca in proiectul de hotarare de data trecuta scria ca
directorul va fi propus de catre Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu.
Cand va desemna directorul interimar sa îi anunte si pe consilieri si acea persoana sa prezinte
ce se face cu banii.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca se aproba
200.000 lei dar pana la organizarea consiliului de administratie sa se ofere cei 70.000 lei.
Doamna Costea Angela spune ca pentru a nu se desfiinta sa se acorde cei 700 milioane
lei si dupa ce consiliul de administratie de intalneste sa analizeze sa spuna ce nevoi, este
propunerea sa.
Domnul Strava Daniel spune ca nu se vor atinge de banii acestia, Consiliul de
Administratie se va intalni si vor face reduceri de personal, trebuie incheiat anul, lunar le vor
da cat este nevoie.
Domnul Schiop Iustin mentioneaza ca se rectifica bugetul cu suma de 200.000 lei, dar
domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, sa faca ordinul de plata doar cu
70.000 lei, cum a spus doamna director Costea Angela si in functie de necesitati sa le acorde
restul banilor si dupa cum va stabili consiliul director.
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Domnul preşedinte de sedinţă, Şchiop Iustin, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii
de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
3. Domnul preşedinte de şedinţă, Şchiop Iustin, prezintă punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea
Consiliului Local Sebis nr. 4 din 29.01.2018 privind actualizarea programului anual al
achizitiilor publice pentru anul 2018.
Domnul Schiop Iustin este vorba despre cladirea Walheim.
Doamna Costea Angela intreaba daca se dau bani pentru cladirea clubului sportiv si
daca este o prioritate cladirea clubului sportiv, citeste din referat.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca la Casa
Walhaim s-au facut reparatii cu bani de la dezastre, si o parte din interiorul cladirii trebuie
reparata cu banii primariei. Interiorul arata foarte bine, poate ca ar trebui inchiriata la cineva,
in afara de cladirea muzeului.
Domnul Popovici Lazar spune ca partea de jos este inchiriata la Tucudean pe o
perioada de 50 de ani.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca la stadion se
zugravesc camerele.
Domnul Popovici Lazar mentioneaza ca la cladirea clubului s-au facut reparatii si
intreaba daca acum iar trebuie bani.
Doamna Costea Angela spune ca in referat se arata ca avand in vedere necesitatile de
lucrari si servicii si gradul lor de prioritate aparute dupa aprobarea programului de achizitii
publice pe anul 2018, aprobat in luna mai, suma pentru cladirea clubului sprtiv este de 1
miliard lei.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca daca nu vor sa
dea bani, sa taie, spune ca impreuna cu consilierii sa mearga pana la stadion sa vada.
Doamna Costea Angela spune ca este de acord cu restul punctelor, dar nu si cu suma
pentru reparatii cladirea clubului, spune ca se abtine la acest punct.
Domnul preşedinte de sedinţă, Şchiop Iustin, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii
de zi şi se aprobă astfel: 10 voturi “pentru” si o “abtinere” (doamna Costea Angela).
4. Discutarea cererii nr. 4681 din 12.07.2018 depusa de dl. Cristea Vasile, domiciliat
in Prunisor, nr. 185, jud Arad.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, spune ca vacile din
Prunisor nu mai au pe unde sa treaca din cauza ca s-a vandut zona cu panourile.
Domnul Sirca Traian spune ca trebuia stiut de la inceput.
Domnii consilieri sunt de accord cu cererea domnului Cristea.
Domnul Schiop Iustin arata ca incepand cu azi 13.07.2018, domnul Gavrila Cornel isi
da demisia din dunctia de reprezentant al Consiliului Local Sebis in AGA la Termo-Construct
si din Consiliul de Administratie de la Spitalul de Boli Cronice Sebis.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 13.07.2018, domnul presedinte de sedinta, Schiop Iustin, declara inchisa
sedinta Consiliului Local Sebis.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC SCHIOP IUSTIN

PT.SECRETAR
jr. PETRISOR CLARA
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