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Incheiat azi, 17.12.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta de indata s-a facut prin dispozitia primarului nr.
297 din 17.12.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenti la sedinta 10 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna
Gheorghe, doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, domnul
Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Toma Teodor, doamna
Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru.
Absenti sunt: doamna Barbura Liliana, domnul Gavrila Cornel, domnul Şchiop Iustin,
domnul Şodinca Petru.
La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu,
doamna Sirb Lavinia, secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic. Participa de asemenea
domnul Ulica Adrian, sef serviciul Contabilitate Buget.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de
17.12.2018 a Dispozitiei nr. 297/2018 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 presedinte de sedinta, Schiop Iustin, este absent. Se supune spre aprobare
propunerea ca domnul Sirca Traian sa fie ales presedinte de sedinta pentru sedinta din
17.12.2018 –pct. 1 al ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, da citire urmatoarei:
Ordine de zi
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din data
de 17.12.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului
Local Sebis din data de 17.12.2018.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul
2018.
Discuti:
1. Domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, prezintă punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind ordinea de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis
din data de 17.12.2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, supune spre aprobare punctul 2 al
ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
2. Domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Se da cuvantul domnului Ulica Adrian, sef Serviciu Contabilitate-Buget:
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Domnul Ulica Adrian
V-am spus ca s-ar putea da bani de la Guvern, in sedinta Guvernului de joi prin
Hotararea Guvernului 977; noi am facut centralizari reprezentand sume restante la plata
salariilor asistentilor personali, contributiilor si ale angajatilor pe luna noiembrie, noi am cerut
suma de 606.000 lei - suma restanta. Hotararea Guvernului a iesit sub alta forma, suma a
coincis cu suma ceruta pentru salarii, dar a aparut pentru cheltuieli curente si cheltuieli de
capital, se poate face orice cu banii.
Doamna Costea Angela
Orice, nu salarii?
Domnul Ulica Adrian
Orice, cheltuieli curente, cheltuieli pentru bunuri si servicii. Am propus sa se cuprinda
banii la capitolul transporturi, titlul investitii. Banii se puteau prinde oriunde. Cheltuielile pe
care le-am angajat erau prinse in buget. Oriunde se putea prinde suma aceasta.
Doamna Costea Angela
Ce platim efectiv din aceasta suma? Ce platim concret din domeniul constructiilor,
apare capitolul Strazi.
Domnul Ulica Adrian:
Furnizori neplatiti. Nu vreau sa se nasca discutii ca la cealalta sedinta, sa fiu neinteles
si nici sa va fac propuneri. Banii se puteau prinde oriunde. De exemplu, puteam sa dam toata
suma la Spital, dar ei nu au facturi neachitate. Pentru ce sa le dau aceasta suma? Asa am spus
si data trecuta. Puteam sa le dau intreaga suma. Peste 1 an sa spuneti ca la Spital s-au alocat 78 cat au si cu inca 6 si le-ati dat 4. De ce sa le dau? Sau puteau fi prinsi la fotbal dar nu vreau
sa imi mai aud nimic. Nu 13 milioane cat s-au alocat la fotbal, si acestia 606.000. Pentru ce
sa-i prind in buget ca sa spuneti ca le-ati fi dat bani.
Domnul Popovici Lazar
Spitalul pe ce sta? Cat le-am promis ca le dam, nu le-am dat, cat mai ar fi de platit.
Domnul Ulica Adrian
S-au prins in buget 700.000 lei pentru reparatii - si 100.000 lei - cheltuieli de capital.
700.000 lei reprezinta lucrari ale noastre pentru reparatii. Din cei 100.000 lei i-am dat pe toti.
La bunuri si servicii le-am dat din 700.000 s-au dat 300 si ceva mii lei. Am spus si in sedinta
trecuta ca au facturi neachitate 152.000 lei - arierate si inca 150 000 lei - furnizori neplatiti.
Cu ceea ce s-a dat nu ajung la 700.000 lei; pentru ce sa le mai suplimentez bugetul. Directorul
a spus citez: “sa stam noi cu banii in cont”.
Domnul Popovici Lazar
Sa-si plateasca datoriile.
Domnul Ulica Adrian
Daca îi dam ramanem noi cu arierate. Noi avem furnizori de 2.500.000 lei facturi
neplatite. Le dam si lor, dar si noi avem facturi neplatite. 500.000 lei facturi de la Intermed
Utilaj, din care reparatii strazi 130.000. 200.000 lei lucrari la casa Waldstein, la Scoala de la
Prunisor, la stadion. 2 facturi de 251.000 lei de la Ocolul Silvic Privat. O suma mare de
100.000 lei pavajul de pe Republicii. La Enel – 70.000 lei. Masuratori topografice 160.000
lei. Foricon – 100.000 lei lucrari la Pod si la Casa de Cultura. Azi am platit o parte din salarii.
Maine vreau sa inchei cu salariile si ramanem cu 100.000 lei restante; la Spital vom mai da
bani. Domnul viceprimar sa spuna ce este prioritar. La Scoala ne-am trezit in noiembrie sa
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vedem cati bani s-au cheltuit din costul per elev si cat s-au cheltuit din bugetul local. Din
suma alocata de 280.000 lei s-au cheltuit 180.000 lei si au bani necheltuiti din costul per elev.
Doamna Costea Angela
Pot sa cheltuiasca din costul standard per elev acum.
Domnul Ulica Adrian
Pot din costul standard, vor cheltui toti banii. Din cei 280.000 lei se platesc burse,
naveta, combustibil, reparatii. Le-am facut la scoala facilitati si la caminul de copii, s-au platit
diverse manifestari, ex. Balul Bobocilor cu sume din bugetul local.
Doamna Costea Angela
Din suma de 25 miliarde lei se acopera 16 miliarde, diferenta reprezinta furnizori
neplatiti.
Domnul Popovici Lazar
Cat s-a platit din parchetul de 4000 mc.
Domnul Ulica Adrian
Au fost 3462 mc, inmultit cu 330 lei – ne-au platit o parte, suma s-a impartit in 4 rate,
s-au platit primele 2 rate si ceva din a 3-a, sunt niste bani, daca ar veni si rau-platnicii cu
restante la impozit, ne-am inchide. Sunt 500.000 lei bani din masa lemnoasa.
Doamna Costea Angela
Puteti sa ne faceti o balanta.
Domnul Ulica Adrian
Daca nu primeam banii acestia nu stiu ce faceam.
Domnul Popovici Lazar
Sa urmariti prestarile de la Ocol; aveti grija cat material s-a vandut per partida si cat sau platit prestarile.
Doamna Costea Angela
Suntem pe plus cu Ocolul? Cat ar fi plusul?
Domnul Ulica Adrian
151.000 lei. Am primit un sold de la 31 decembrie 2017, nefacturat; o situatia in care
scrie cat reprezinta impadurirea.
Domnul Popovici Lazar
Aveau obligatia sa cheme pe cineva de la Primarie sa fie de fata la impaduriri, daca
sunteti hotarati sa platiti numai asa de-a moaca….
Domnul Ulica Adrian
Nu le platim numai asa.
Domnul Barna Gheorghe
Dar facturile de la Termo-Construct de 2 miliarde?
Domnul Ulica Adrian
Sunt facturi de prestari servicii.
Domnul Barna Gheorghe
Cat au costat beculetele din centru?
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Domnul Ulica Adrian
73.000 lei.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Beculetele sunt ale noastre, sunt platite. Trebuie luata si motorina pentru utilaje. Se
adreseaza domnului Toma Teodor: Cum va lasati de Sarbatori fara motorina? 500 l
motorina/zi foloseste scoala. 60 zile x 500 l sunt 30 tone si voi ati luat 20 t.
Domnul Toma Teodor
Eu am zis sa ducem 20 tone, directorul a zis ca ajung 10.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Motorina trebuie sa aiba Scoala, Spitalul, Primaria si Finantele. Din 4 institutii nu se
poate sa avem motorina doar pentru o zi. Sa vedeti ca Scoala da banii inapoi la Guvern.
Domnul Zbircea Doru
Spitalul de unde se alimenteaza, tot de acolo?
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Tot de-acolo, nu poate sa faca rost de autorizatie.
Doamna Costea Angela
La Spital nu mai are distanta necesara de la cladire la noua cisterna. La Scoala era mai
ieftin sa avem fochistii nostri. La cealalta rectificare s-au mutat bani de la incalzire la altceva,
am vazut, dar eu ce puteam sa zic?
Domnul Zbircea Doru
Daca nu s-a facut nimic cu incalzirea noi vorbim degeaba toti.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Nu le-a dat ISU aviz, au fost dupa autorizatii si li s-a spus ca nu se poate pune bazinul
la mai putin de o anumita distanta de cladire.
Doamna Costea Angela
Noi am fost de accord, dar nu mai indeplineste conditiile de distanta.
Domnul Zbircea Doru
Nu convine nici scolii suma care se plateste pe prestarea de servicii si nici spitalului,
nici primariei, nici finantelor. Nu se poate face nimic. Toti tacem si platim.
Doamna Costea Angela
Pe mine nu m-ati auzit plangandu-ma; am sustinut sa ia elevii bursa.
Domnul Popovici Lazar
Pentru niste lucrari de la Primarie si pentru 2 angajati de la Termo- Construct se
plateste enorm.
Domnul Zbircea Doru
Trebuie sa existe o solutie.
Domnul Barna Gheorghe
Banii trebuie justificati.
Domnul Popovici Lazar
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Ati primit o hartie semnata de contabila, nu era semnata de director, daca se intampla
ceva va spune Claudiu ca nu stie, ca a semnat altcineva in locul lui.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Noi, Consiliul Local l-am delegat pe Petrica Sodinca acolo, reprezentantul nostru.
Domnul Zbircea Doru
E primul an in care aud, ca daca mai primim ceva bani Primaria se inchide pe 0. E
extraordinar.
Domnul Ulica Adrian
La prestarea de servicii ca duc tomberoanele cu 5-6 oameni, facturile sunt intre 1623.000 lei pe luna. Daca ar fi muncitorii angajati ai Primariei, in cadrul Serviciului
Gospodarie comunala locala, iau salariul si fac ce li se spune si gata. Dar la o Societate 50 %
se da in plus pe TVA, pe impozit si alte cheltuieli.
Domnul Toma Teodor
S-ar putea face un serviciu la Primarie.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Daca îi trecem la noi trebuie sa facem o societate.
Domnul Popovici Lazar
Sunt reprezentantul Consiliului Local Sebis in Asociatia Codrii Zarandului. Bociu nu
vine niciodata la mine cu toate ca are hotararea dvs. Nu vine la mine ca stie ca stiu ceva,
merge la Ulica si la domnul viceprimar, ca nu stiu nimic.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Sa stii ca la mine nu vine nimeni, cu mine nu discuta, cat stiu e suficient, stim si noi
multe.
Domnul Zbarcea Doru
Cand va aparea vreo hotarare cu infiintarea acestei societati in cadrul Primariei?
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Noi trebuie sa facem societatea. Asteptam sa vedem ce se intampla cu gunoiul de la 1
ianuarie 2019. Sa vedem cum va fi cu firma noua care va prelua si gunoiul. Am avut o
intalnire si i-am rugat sa ia oamenii nostri ca stiu traseul, sunt muncitori cei ai lui Tibi si
soferul. Lucrul se taraganeaza. Saptamana trecuta am fost la sedinta la Arad, dar italianul nu a
mai venit la sedinta. A trebuit sa gasim om sa îi ajute la contracte. Pana la urma tot judetul
suntem in ADI deseuri. Daca nu se realizeaza, trebuie dati banii inapoi ca sunt bani europeni,
pana la 1 ianuarie trebuiau sa intre.
Domnul Popovici Lazar
Eu am vazut ca sunt foarte pregatiti, si domnul si doamna, care au fost aici.
Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu
Tolea a castigat procesul cu ei si are un scaun acolo.
Domnul Zbarcea Doru
Putem accesa un credit ca Primaria sa cumpere utilaje.
Doamna Costea Angela
Si mai iei o firma in completare.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii
de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis
din data de 17.12.2018, domnul preşedinte de şedinţă, Sirca Traian, declara inchisa sedinta
Consiliului Local Sebis.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. SIRCA TRAIAN

SECRETAR
JR. SIRB LAVINIA

Consemnat si tehnoredactat
Jr. PETRISOR CLARA
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