Judetul Arad
Orasul Sebis
Consiliul local

Proces verbal
Incheiat azi, 17.10.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr. 233
din 12.10.2018, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si prin invitatii scrise adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenti la sedinta 12 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
Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbircea Isai Doru, d-na Barbura Maurieana.
Absenti sunt: domnul Sodinca Petru si dl. Schiop Iustin.
La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu,
doamna Sirb Lavinia - secretar al orasului Sebis, doamna Heler Daniela, consilier la
Cabinetul primarului, d-na Barbatei Alexandra, consilier la Cabinetul primarului, d-na Bociu
Monica, inspector la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, dl. Ulica Adrian,
sef Serviciu Contabilitate-Buget, dl. Sirb Cristian, director
Mai participa: dl. Onica Razvan, dl.Tole Daniel si dl. Dobrei Ioan.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de
12.10.2018 a Dispozitiei nr. 233/2018 a Primarului orasului Sebis.
Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora si locul
desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului.
Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare si o
adresa:
-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
<Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul
de Boli Cronice Sebis >
-Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din
07.08.2018 privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN
ORAȘUL SEBIȘ, COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL
SEBIȘ” si „ Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta
CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza
DALI/SF si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
- Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, da citire urmatoarei:
Ordine de zi, modificata:
1

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 17.10.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 31.08.2018, aprobarea procesului verbal incheiat la
sedinta extraordinara din data de 14.09.2018 si aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta
ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 26.09.2018.
3. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Admnistratie al
Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Clubul
Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis
pe trimestrul IV al anului 2018.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018.
7. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 67 din
11.07.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini al Serviciului
de iluminat public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a orasului Sebis,
judetul Arad
8. Proiect de hotarare privind infiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Orasului Sebis.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de
gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Orasului Sebis.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Iluminat
Public al Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii activitatii Serviciului de Iluminat Public al
Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
12. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr.66 din
11.07.2018 privind aprobarea infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a formei
de gestiune pentru activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea
Regulamentului serviciului, a Caietelor de Sarcini ale activităților specifice serviciului de
salubrizare
13. Proiect de hotarare privindinfiinţarea Serviciului de Salubrizare al Orasului Sebis.
14. Proiect de hotarare privindaprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de
gestiune a Serviciului de Salubrizare a Orasului Sebis.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de
Salubrizare al Orasului Sebis.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de
salubrizare al Orasului Sebis.
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17. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de
salubrizare al Orasului Sebis.
18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului
Sebis in Consiliul de Admnistratie al Liceului Teoretic Sebis.
19. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea
Consiliului Local Sebis nr. 4 din 29.01.2018 privind programul achizitiilor publice pe anul
2018.
20. Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr.
300896 Sebis si CF nr.301467 Sebis destinate Statiei de transfer ampalasata de raza UATO
Sebis.
21. Proiect de hotarare privind notarea in Cartea Funciara a strazilor pe care se va derula
proiectul ,,Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Sebis’’ cu componentele ,, Amenajare Piste
de Biciclete in orasul Sebis’’si ,, Construire Locuinte Sociale’’
22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
<Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul
de Boli Cronice Sebis >
23. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din
07.08.2018 privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN
ORAȘUL SEBIȘ, COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL
SEBIȘ” si „ Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta
CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza
DALI/SF si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
24. Cererea nr. 6430 din 10.10.2018 depusa de Sgarcea Silviu, Posa Mihaela, Vesa
Ramona, Leahu Mona, profesori diriginti la clasele a XI-a de la Liceul Teoretic Sebis, prin
care solicita suma de 6000 lei necesara pentru organizarea Balului Bobocilor din data de
9.11.2018.
25. Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad.
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 17.10.2018.
D-na Costea Angela:
Sunteti de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Vreau sa va spun ca am fost sunata de dnul Sodica si nu se poate prezenta la sedinta, deoarece este la un curs.
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 aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
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Consiliului Local Sebis din data de 31.08.2018, aprobarea procesului verbal incheiat la
sedinta extraordinara din data de 14.09.2018 si aprobarea procesului verbal incheiat la
sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 26.09.2018.
La punctul 2 se pune problema aprobarii procesului verbal din 14 si 26 septembrie.
Dl. Popovici Lazar:
De ce procesele verbale nu au fost aprobate in sedintele anterioare?
Secretar:
Am fost in concediu.
D-na Costea Angela:
Ultimele doua le-am citit, cel din 14 si 26 septembrie.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii
de zi si se voteaza astfel: procesul verbal din 31.08.2018: 11 voturi ,, pentru’’, 1
,,abtinere’’(D-na Barbura Maurieana), procesul verbal din 14.09.2018: 11 voturi ,, pentru”si 1
,,abtinere” (D-na Vekas Rodica, a fost in cocediu), procesul verbal din 26.09.2018: 12
voturi,, pentru”.
3. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 3 al ordinii de zi –
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Admnistratie al
Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis.
D-na Costea Angela:
In data de 09 octombrie mi-am dat demisia, o sa va rog sa faceti propuneri pentru al
treilea membru, reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Clubului
Sportiv.
Dl. Toma Teodor
Il propun pe dl. Zbircea
Dl.Zbircea Doru:
Nu propuneti, am si eu un cuvant de spus.Intrucat am participat la doua sedinte si am
vazut situatia care este acolo si nu m-am lamurit cu absolut nimic ce este acolo, ca atare
palaria este prea mare pentru mine. Eu mi-am facut datoria. Unde sunt banii? Eu nu sunt
invatat sa fac asa ceva. In situatia asta considerate inca un membru lipsa.
D-na Costea Angela:
Vreau sa va spun ca putea sa fie o demisie in care sa nu spun absolut nimic, demisia este
un act unilateral.Am fost acolo de doua ori, dar de fapt in realitate am fost de 4 ori. In luna
septembrie am fost de trei ori acolo si l-am intrebat pe dl. Cojocaru daca ne convoaca in
calitatea de director al clubului asa cum era prevazut in regulament.Noi am meres acolo
mandatati de dumneavoastra sa punem in practica cerintele de la Curtea de Conturi. El ne-a
convocat in calitate de presedinte, i-am spus ca nu are dreptul. Noi ne-am dat tot interesul, pot
sa confirme si ceilalti colegi, am analizat situatia cu balanta si v-am prezentat-o si
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dumneavoastra.Clubul Sportiv trebuia sa aiba director. S-au virat banii am inteles, dl. contabil
poate sa ne lamureasca din cei 2,2 miliarde lei care au fost aprobati prin hotarare de consiliu
local. Li s-au virat banii si acesti bani au fost consumati de club, nu stiu cine avea calitatea de
ordonator de credite.Va spun cand am mers a doua oara in luna octombrie si am vazut ca nu
este director care sa ne sustina bugetul de venituri si cheltuieli, am zis eu, ca asa nu pot sa
particip. Va rog sa faceti propuneri.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Sustineti ca sunt nereguli?
D-na Costea Angela:
Eu v-am spus ce am vazut. Eu am mers acolo si nu era director. Directorul trebuia sa ne
propuna un buget, o organigrama si un stat de functii.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Asa dupa cum stiti,greu am gasit,l-am pus pe Radu Borlea care a stat doua zile.
D-na Costea Angela:
As vrea sa vorbim organizat
Dl. Gavrila Cornel:
In conditiile in care doamna si-a dat demisia, dl.Zbircea a fost absent, in componenta d-nei
Vekas, d-lui.Ilica si d-lui. Cojocaru s-a tinut sedinta de consilu, care a inaintat Consiliului
Local spre aprobare Organigrama si Statul de Functii, bugetul. Problema e ca ne oprim la faza
ca nu existaConsiliu de Administratie in componenta completa.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Poate Consiliu sa ia hotarari, daca 3 din 5 au fost prezenti ?
Dl. Toma Teodor
Da.
D-na Costea Angela:
Doamna Secretar, ce parare aveti fiind unul din cei care ati conceput regulamentul.
Secretar:
Ne putem uita in Regulament.
D-na Costea Angela:
Da. Pentru ca am l-am citit atunci, nu am vazut mentiuni pe care noi le-am discutat, nu
stiam nici cum eram legal constituiti, daca era suficient sa fim 3, daca era suficient sa fim 4
din 5.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar
Noi initial am inteles ca trebuie sa fie 3 consilieri. Nu stiu cum ati inteles voi.
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D-na Costea Angela
3 consilieri puteau sa fie prezenti din cei 5.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Dupa aceeaa au zis obligatoriu 2 consilieri
D-na Costea Angela
Eu am zis legat de prezenta la consiliu de admnistratie. Si noi, daca nu suntem intrun
anumit numar nu se poate tine sedinta.Problema care a pus-o domnul Gavrila a fost legata de
faptul daca din 5 oameni sunt prezenti 3 si in regulament nu am gasit nicaieri scris o notiune
legata de prezenta, dar daca se considera ca se poate se discuta urmatoarele puncte de pe
ordinea de zi, cele care au rezulat in urma intalnirii Consiliului de admnistratie.
Dl. Gavrila Cornel:
Tot ca o paranteza, lamurirea cu ce ati gasit acolo este in coada de peste . Trebuia la ora
actuala Consiliu care a fost ales, sa prezinte Consiliului actual situatia gasita, cate pixuri.
D-na Costea Angela
Am prezentat data trecuta si ne putem uita si pe procesul verbal, ce este pe balanta
sintetica v-am si aratat-o , ca exista 5 miliarde datorii si din ce sunt compuse.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
De acelea am stiut ca sunt esalonari la Finante.
D-na Costea Angela
Nu numai.
Acest consiliu a fostvalabil.
Dl.Sirca Traian:
Am vorbit cu RaduBorlea, a spus ca a fost propus in functie de azi pe maine. Ce sa
inteleg?
Dl. Zbircea Doru:
Am facut o mica expunere legat de situatia financiara.Lasand la o parte cele 2 miliarde
care s-au dat, am facut calcule, mai trebuie sa inchida anul financiar inca 3,5 miliarde lei, de
aceea eu am facut propunerea.Vreti sa il mentineti, mai trebuie banii astia, dacă nu, sa intre in
insolventa.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Corect
D-na Costea Angela:
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D-na secretar spune ca nu a gasit nicaieri si nici eu nu am gasit in regulament o
reglementare legat de numarul de oameni prezenti la Consiliul de Administartie. Consiliul de
administratie s-a tinut cu 3 persoane, dar nu scrie nicaieri ca a fost sau nu legal.
D-na Batrana Adriana
Regula Consiliilor de admnistratie este ca se tin in prezenta a jumatate plus unu din
numarul membrilor.
Dl. Toma Teodor
Asa este.
D-na Costea Angela
Si Regulamentul de organizare si functionare poate fi imbunatatit cu specificatiile
necesare.
Dl. Gavrila Cornel:
Daca acceptam regula uzuala din practica altor organizatii de acest tip, ca merge cu 3 din
5, de unde a rasarit directorul?
D-na Costea Angela
N-am ajuns acolo.
Dl. Gavrila Cornel:
Cine l-a numit?
Dl. Toma Teodor
Primarul.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
L-am numit eu, prin dispozitie, pe o perioada de trei luni, pana la organizarea
concursului.
D-na Costea Angela:
Inca suntem la proiectul cu modificarea componentei Consiliului de Administratie.Va
rog sa faceti propuneri pentru a completa Consiliul de administratie.
Dl viceprimar cu atributii de primar:
Sa ne spuna d-na secretar ce ne trebuie in Consiliu de Administratie?
Secretar:
Propunerea initiala in luna iulie a executivului a fost de doi consilieri locali.
Dl.viceprimar cu atributii de primar:
Cati consilieri mai trebuie?
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Secretar
Dumneavoastra in sedinta, ca sa aveti majoritate, ati stabilit să fie trei consilieri
locali.Deci propunerea executivului in luna iulie a fost pentru doi consilieri
locali.Dumneavoastra in sedinta de consiliu din luna iulie ati stabilit sa fie trei, ca sa aveti
majoritate.Acum, hotarati cum considerati.
Dl. Toma Teodor
Cate posturi sunt vacante, acum?
Dl Viceprimar cu atributii de primar:
Doua posturi, dar pe a lui Doru ar trebui sa o luam in considerare luna viitoare.
Dl. Zbîrcea Doru:
Luati-o cand vreti.Sa ne intelegem, sa discutam problema la concret. Nu am timp sa ma
ocup de ce-i acolo, trebuie sa iau hartii pe doi ani in urma, sa vad, unde s-au dus banii?
Trebuie sa ma uit peste multe ,,hartogarii’’ ca sa imi pun semnatura.Eu am mare grija de
banul meu si de banul public, sa nu dau semnatura aiurea. Nu am timp. Asta este motivul. Mai
trebuie un consilier!
Dl Viceprimar cu atributii de primar:
Inseamna ca ne mai trebuie un consilier.
Dl. Barna Gheorghe:
Sa nu ne mai complicam. Gasim un avocat, îi dăm hartiile pentru ca falimentul si
insolventa se face la judecator si scapam de un rahat. De banii care îi cer acum gasim un
avocet, îi dam hartiile si merge la judecator si dupa aceea toata procedura pentru insolventa.
Noi ce facem acum dam aspirine unui bolnav de cancer in metastaza,îi tot dam ,,aspirina’’,
aspirina inseamna 1 miliard de lei vechi, inca 1 miliard de lei vechi si inca 1 miliard de lei
vechi si o sa-i mai dam si in ianuarie. Castigam timp, nu mai vorbim si ne ocupam de prostii.
Dl. Strava Daniel
Corect.
Dl. Barna Gheorghe:
Daca faceati ce v-am zis in primavara, aveam echipa curata in Liga a IV-a, fara datorii si
putea sa promoveze in Liga a III-a si nu mai aveam nici director, nici ajutor de bucatar, nici
sufleur, maseur, si ce mai este acolo si toata organigrama ce nu o are nici FCSB. Sa gasim un
avocat care se pricepe intrucat falimentul il poate declara o instanta de judecata. O sa ajungem
in primavara tot la povestea asta, dar mai saraci cu cateva miliarde lei vechi.
Dl. Strava Daniel:
Acum se propune bugetul pe semestrul 4?
Dl. Popovici Lazar:
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Eu am un regret: stam si discutam de 1 an de zile fara domnul primar, discutam numai
noi. Discutam ca oamenii civilizati si toti din jurul nostru ne trateaza ca pe gunoaie. Stiti ca
m-ati numit cu lemnele. Nu ai putut sa vezi un aviz, decat evaziv. La fotbal este acelasi lucru.
Trebuie sa ne dea de gandit ca s-au perindat colegi de-ai nostri in 6 luni de zile in Consiliu de
Administratie si toata lumea renunta. De ce renunta? Trebuie sa fim cinstiti. In mapa noastra
sunt trecute doua state de functii, salariile sunt diferite. Suntem chiar dobitoci? Sau ne
considera dobitoci?Atunci imi dau demisia din consilier.
Dl. Gavrila Cornel
S-a ajuns la o forma finala, care trebuia sa-o discutam.
Dl. Popovici Lazar:
Pentru Ocolul Privat dam cu subsemnatul. Propun sa o amanam pana vin cu acte
concrete. La fotbal, eu ma abtin.
D-na Costea Angela:
Daca considerati ca nu este oportun sa luam aceasta decizie acum, si sa discutam despre
celelate puncte , toata lumea studiindu-si mapele a ajuns la faza de bani si de organigrama,
lucru pentru care noi am stat multe ore si intr-adevar discutiile au fost aprinse de fiecare data.
Intreb cine e pentru amanarea punctului 3 pentru alta sedinta?
Dl. Sirca Traian
Da.
D-na Costea Angela:
Cine este pentru amanarea proiectului de hotarare privind modificarea componentei
Consiliului de Admnistratie, dar va avertizez ca in acest moment ramanem doar cu un
membru in Consiliul de Administratie si nu stiu daca este in regula sa ramanem cu unul din
trei. Deci putem sa amanam si n-am facut nimic sau putem sa numim si mergem mai departe.
Acum mai e d-na Vekas Rodica, consilier reprezentantul Consiliului Local.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Indiferent ca noi prin faptul ca amanam,deci astazi, oricum terminam cu fotbalul. Este
terminat pentru ca nu sunt bani, nu poti plati arbitrii. Chestia cu amanatul ati terminat-o. Sa
nu ganditi ca nu trebuie sa platim datoriile.Poate sa plece toti acasa si sa ramana oile lui
Breazu pe teren, banii astia si inca contractele, ca eu m-am gandit cu voi impreuna, la un
moment dat sa îi ducem pana in decembrie la inceput si apoi sa le dam drumul acasa.
Incheiem contractul de munca.
Dl. Strava Daniel
Dar contractele sunt pana anul viitor.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Le dam posibilitatea de a se transfera. Acum nimeni nu renunta la contractul de munca,
ca renunta la bani, si din acest motiv, nu renunta.
9

Dl Barna Gheorghe:
Contractele au fost incheiat ilegal. Ca este institutie de drept public. Sa raspunda dl.
Cojocaru. La scoala, daca directorul angajeaza lucrari si nu are buget, nu incheie contracte.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Nu a gasit nimeni ca sunt ilegale nici macar Curtea de Conturi.
Dl. Barna Gheorghe:
Curtea de Conturi nu a verificat.
Dl.Popovici Lazar:
Daca sunt liberi de contract, se pot transfera in orice moment.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Daca sunt liberi, dar ei nu sunt liberi, ei nu accepta acum sa plece ca nu este perioada de
transfer, eu la asta ma refer.
Dl. Barna Gheorghe:
Noi vorbim despre niste lucruri care s-au facut ilegal. Intrebati daca o institutie de
drept public are voie sa angajeze cheltuieli fara a avea buget?
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Buget au avut.
Dl. Barna Gheorghe:
Nu au avut. Cand au facut contractele, in vara nu aveau buget.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Cum sa nu aiba, nu ati facut buget pe un an de zile?
Dl. Barna Gheorghe:
Bugetul pe un an de zile a fost cheltuit. In vara nu mai aveau buget. Bugetul a fost pe
hartie, dar a fost cheltuit la sfarsitul lui martie.Cojocarul e de vina. Are voie sa angajeze
cheltuieli fara sa aiba buget? Cu banii alocati s-au cheltuit pana la sfarsitul lui martie si
contractele s-au facut in iunie-iulie cand nu mai avea bani in buget. Cine a fost in Consiliu de
Administratie sa ne spuna cheltuielile de la stadion, apa si current, cum s-au facut?
D-na Costea Angela:
Când am aprobat bugetul:850 mii lei plus un milliard jumate celelalte cheltuieli. Eu ca
presedinte nu pot sa va dau raspuns de ce se afla bugetul pe trimestrul IV inscris pe ordinea de
zi.
D-na Costea Angela:
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Daca nu sunteti de acord cu punctele pe ordinea de zi trebuie spus ca eu nu sunt
intrebata ce puncte se pun pe ordinea de zi.
Dl. Strava Daniel
Sunt nedumerit pentru ca noi la aprobarea bugetului pe 2018 am aprobat si bugetul
pentru club. Ei ne cer acum sa aprobam bugetul pe trimestrul IV al anului 2018.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Unii au mers in Consiliu,au analizat actele o data, de doua ori, apoi unii si-au dat
demisia, ca au crezut ca au vazut ce e de vazut acolo . Parerea mea este ca unii de asta s-au
dus in Consiliu crezand ca cine stie ce vor gasi acolo. Ei au facut o analiza. A venit fosta
directoare economica de la spital, un contabil de meserie si au analizat toata situatia
economica a Clubului care v-o prezinta acolo. Au facut asa ca buget. Ei nu pot sa va
oblige.Va prezinta un lucru pe care il stiti. Am stiut ca e esalonare pe doua parti adoua
miliarde si jumatate pe trei ani si platesc 6000 mii lei lunar. Din alea 7,ei au facut situatia,
asta îi reala in momentul de fata. Ca sa fie la zero le-ar trebui 7 miliarde, dar ei 5 le au
esalonat pe 3 ani, nu intra in discutie problema aceasta, daca ei au rezolvat cu finantele n-au
decat sa-si plateasca, mai raman furnizorii neachitati si salariile. Ei, nu in sensul ca solicita
solicita buget, ne-au prezentat situatia. Pe noi nu ne obliga nimeni nici sa le dam nici un leu,
nici 7. De asta l-am dus si pe contabilul sef, Daca citeati referatul acolo scrie ca nu avem bani
in buget, dar ne aruncam toti.
D-na Costea Angela
Inca nu am ajuns acolo.
Dl.Ulica Adrian:
O observatie: din adresa reiese ca nu s-a stiut ce statut are Clubul. Consiliul Local l-a
infiintat in 2004. Scrie clar in hotararea de consiliu ca este institutie publica. Demersurile
juridice nu s-au facut la vremea acea ca sa functioneze legal cum a fost infiintat. În 2015 s-a
trecut pe Clubul Sportiv National Sebis ca si institutie publica.Problema a fost ca nu s-au
facut demersuri sa functioneze ca o institutie publica cum a fost infiintat. Cand a venit Curtea
de Conturi ne-a lasat un punct in Decizie sa se organizeze ca institutie publica. Domnul
Demetrescu le-a făcut adresa ca să se infiinteze ordonator tertiar de credite, ce presupune
arondarea la Trezorerie si după asta în 5 zile s-a putut. Ei, acum la ANAF, figureaza ca si
institutie publica cu acelasi cod fiscal. Este în subordinea Consiliului Local. De la 3 octombrie
nu le-am mai dat bani, dar dacă s-ar aproba prin Trezoreria statului ar fi mult mai drastic .
Daca se hotaraste sa nu li se mai dea bani, asta e altceva, dar din punct de vedere legal acum
sunt institutie publica. Urmeaza sa primeasca token. Ei trebuie sa faca angajari in limita
bugetului aprobar, nu mai au voie sa incheie contracte peste limita bugetului, altfel e
infractiune. Ei nu mai au voie de exemplu, maine sa incheie contract daca nu au prevedere
bugetara pentru perioada respectiva.
D-na Costea Angela:
Ei au fost institutie publica de la începutul anului?
Dl. Ulica Adrian
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Nu
D-na Costea Angela:
In urma controlului s-a descoperit ca ei nu si-au tinut contabilitatea ca si institutie de
drept public.Nu mi se pare in regula sa spui ca s-a dus lumea acolo in Consiliu de
administratie ca sa vada ce si cum, cat este de corect sau de legal ce s-a facut acolo, tot
institutiile specializate trebuie sa spuna, pentru ca nici unul dintre noi nu are specialitatea
potrivita.Noi ne-am dus acolo pentru ca a trebuit sa ne ducem acolo, am avut misiunea asta,
nu îmi plac atacurile la persoana.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Ati abandonat misiunea, trebuia sa o duceti pana la capat.
D-na Costea Angela:
E prima demisie pe care mi-am dat-o, dar nu mi se pare in regula ca dupa ce noi am
discutat aici sa li se dea initial 700 milioane din cele din cele 2 miliarde sa li dea toti banii
pana nu au avut director si cont in trezorerie ca sa se faca cheltuielile conform clasificatiei
bugetare. S-au dat banii respectivi, s-au cheltuit cu totul,dupa acea s-a deschis contul la
trezorerie, dar nu mai exista nici un leu.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Nu are legătura cu ce vorbiti dvs acum
Dl. Strava Daniel:
In urma d-nei contabile care a facut-o analiza asa cum zice dl. Primar, acel act a ajuns
pe biroul d-voastra, acea analiza?
Dl. Ulica Adrian:
Nu a facut un raport.
Dl. Strava Daniel:
Nu un raport, o analiza, Ar fi trebuit sa o verificati.
Dl.Ulica Adrian:
Am balanta lor la 31 august.
Dl. Strava Daniel:
Trebuie sa ne informati pentru ca nu suntem de specialitate economica. Trebuia sa o
verificati pentru ca raspundem aici.
Dl. Ulica Adrian
Ei au făcut propunere de organigrama, stat de functii si buget.
Dl. Strava Daniel:
Cine a cerut ca acea contabila sa vina sa faca?
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Dl.Ulica Adrian:
Clubul. E greu de făcut un transfer al conturilor de la contabilitatea societatilor la cea
bugetara.Nu e gata balanta din 30.09.2018. ca sa poata sa o transpuna, ei au propus una; noi,
executivul am incercat sa limitam la minim cheltuielile.
Dl.Strava Daniel:
Stiti toate sumele, e imposibil sa nu le stiti!
Dl.Ulica Adrian:
Am ponderea datoriilor. Ei cheltuie foarte multi bani pe contractele de joc, cheltuielile
personalului ies la 18.000 lei pe luna. 40.000 cu 20.000 e 60.000 lei pe luna cheltuieli salarii
si contracte plus 3 mese pe zi iese 18.000 plus 60.000 plus deplasari, arbitri, ambulante platite
acasa. Ajungem la 100 mii pe luna. Poate bugetul local sa sustina? Noi, Consiliul Local l-am
infiintat, noi îl desfiintam si gata. Ce facem cu el? Il mai tinem, il desfiintam, il reesalonam?
Dl.Strava Daniel:
Daca il desfiintam trebuie sa stim ce cheltuieli are consiliu local in continuare .
Dl.Barna Gheorghe:
Insolventa e calea cea dreapta. Eu nu sunt jurist, dar contractele cu jucatorii sunt ilegale, fie
ONG, fie institutie publica. Cand e ONG nu ai voie sa dai salarii din bani publici, sa faci
contracte.
Dl. Popovici Lazar:
Este o fraza elocventa in referatul domnului Ulica
Prin aprobarea sumei de 699,7 mii lei solicitata de Clubul Sportiv ,,National’’ Sebis s-ar
crea un dezechilibru in sensul inregistrarii de arierate ale Orasului Sebis, dar si ale
Spitalului de Boli Cronice Sebis deoarece exista la ora actuala cheltuieli angajate dar
neachitate. Salvam 2 luni Clubul si bagam in groapa Spitalul si altele.
Dl.Ulica Adrian:
Depinde ce se vrea, o continuare? Trebuie hotarat.
Dl. Barna Gheorghe
Un bolnav in metastaza pe care il tratam cu aspirina, aspirina este miliardul si se tot
obisnuiesc cu ea.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Ideea cu insolventa nu este rea. Sa bagam in insolventa Clubul, dar parerea mea este ca de la
inceputul lui decembrie luam un avocat, in perioada de vacanta il bagam in insolventa, oricum
tot ce scie acolo trebuie platit toate cheltuielile, indiferent. Pana in 3 decembrie ar mai fi o
luna de platit, sa dam salariile, la vacanta desfacem contractele de munca si gata.
Dl. Popovici Lazar:
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Nu le platim, dar ce face Federatia? Te depuncteaza si te da afara, dar de unde sa
platesti daca esti in insolventa
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Te da in judecata pe civil jucatorul, ca are contract de munca si ii vei plati toate
cheltuielile, iti baga contractul ca zice doctorul ca e pana in iulie.
Dl. Barna Gheorghe
Contractul a fost ilegal.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Nu e ilegal nimic, nici un contract. Nici Curtea de conturi nu a gasit ilegalitati acum
3 ani.Tot public a fost, altfel nu se puteau da banii.
Dl. Barna Gheorghe
Au zis si atunci
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Nu au zis, acum au zis prima data, tot public a fost altfel nu puteam da banii.
Dl.Ulica Adrian:
Ei au fost de drept public, dar nu cu cont in trezorerie.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Ei trebuiau supravegheati mai drastic.
D-na Costea Angela:
Cum nu si-au platit contributiile pe salarii daca au fost de drept public? Nici o
institutie de drept public nu-si permite sa nu plateasca contributiile. Cine i-a verificat pe ei, a
fost finantarea integrala a consiliului prin executare, executarea se facea prin contabilitate,
cum ati putut sa vedeti ca nu si-au platit contributiile.Ca eu nu cred ca i-ati fi lasat.Nu le-au
platit luna de luna contributiile pe salarii?
Dl. Ulica Adrian:
In martie 2018 s-a pus sechestru pe cladire si noi nu am stiut nimic
D-na Costea Angela:
Eu am fost in concediu cand s-a dat cladirea de asta nu am stiut.
Vreau sa mergem mai departe daca nu sunt propuneri, nu rezolvam nimic.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Haideti dl.Sirca acceptati pe trei luni.
Dl. Sirca Traian:
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Daca vine si Doru Zbircea cu mine, eu ma duc pentru 3 luni pana o incheiem.
Dl. Strava Daniel:
Suntem siguri ca in 3 decembrie incheiem cu ei? Si nu platim salariile?
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Acum trebuie sa le dam ceva si incheiem contractele in decembrie.
Dl. Strava Daniel:
Le dam strict pentru salarii cat au nevoie.
D-na Costea Angela:
Ce ziceti, domnul Zbircea?Decizia d-lui Sirca depinde de dvs.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Trebuie sa ne ajuti!
Dl. Zbircea Doru:
Le dati 2,3 miliarde si ordonatorul de credite vine si ne prezinta o situatie ambigua si nu stim
ce au facut cu banii, 25% pleaca la asigurari sociale, iar cu restul salarii, eu merg, dar cu un
contabil.Eu merg,dar cu aceasta conditie.
Viceprimar:
Obligam un contabil sa stea langa ei, ca nu mai stiu ce sa zic.
Dl. Zbircea Doru:
25% pleaca la contributii.
D-na Costea Angela:
Nu pleaca 25% pentru ca e esalonat.
Dl. Zbircea Doru:
Sunt de acord daca 25% intra la contributii si resul intra in salarii.
Dl. Toma Teodor:
Consiliul Local e obligat sa plateasca toate cheltuielile lor?
Dl.Zbircea Doru:
Accept inca 3 luni ,daca 25% intra in bugetul asigurarilor sociale, cu restul faceti salarii daca
se poate.
Dl. Ulica Adrian:
Astia 230.000 propusi si 699.000 ca si buget din care 25 % contributii, ei nu au voie sa faca
altceva cu ei pentru ca e deturnare de fonduri.
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D-na Costea Angela:
Trecem la vot? Propunerea este domnul Sirca Traian.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii de zi
şi se aprobă în unanimitate de voturi.
4. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 4 al ordinii de zi-Proiect de
hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Clubul Sportiv
,, NAȚIONAL’’ Sebis.
D-na Costea Angela:
Punctul 4 este in mapa, forma stufoasa. A fost analizata de domnul Ulica si s-a revenit, desi
Consiliu de adminisratie propune, putem lua act de ce a studiat domnul Ulica.
S-a gasit a doua zi dupa demisia mea director, daca stiam imi dadeam mai repede demisia.Am
ajuns la contabil post vacant
Dl. Ulica Adrian:
Post vacant, dar din cate stiu e o doamna care sa il ocupe.
Daca peste 3 luni se organizeaza concurs.
D-na Costea Angela:
Avem bucatar si ajutor de bucatar, femeie de serviciu, sofer, ingrijitor cladiri. Credeti ca se
mai reduce sau mai adaugam ceva?
Dl. Gavrila Cornel:
Contabilul sa fie cu jumatate de norma, zic eu.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Oricum e salariul minim.
D-na Costea Angela:
Daca mai aveti alte propuneri la organigrama.
Dl. Barna Gheorghe:
Salariile sunt mai mici decat au fost inainte.
D-na Costea Angela:
Votam sau va las sa mai analizati?
Cine e pentru orgnaigrama propusa de domnul Ulica? Pentru perioada de 3 luni ca trebuie
specificat in procesul verbal.
Dl. Strava Daniel:
Organigrama sa fie valabilia pana in 3 decembrie 2018.
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Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii de ziProiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru
Clubul Sportiv si se aproba in unanimitate de voturi.
5. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 5 al ordinii de zi-Proiect de
hotarare privind aprobarea Bugetului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis pe
trimestrul IV al anului 2018.
D-na Costea Angela:
Domnul Ulica ne-a prezentat 2 referate de la contabilitate.
Dl. Ulica Adrian:
S-a propus 230.000 lei din care 57.000 merg la contributii.Lor le trebuie bani si pentru masa.
Voi face o situatie in decembrie cu modul in care s-au cheltuit acesti bani, ca 56.000 leimerg
pe salarii si deplasari.
D-na Costea Angela:
S-au incheiat contracte in conditiile in care nu mai erau bani in buget. 8 miliarde jumate plus
220.000 plus 230.000 la ce suma ajungem?
Dl.Strava Daniel:
Sa nu se mai deplaseze echipa, daca oricum se desfiinteaza, sa joace doar acasa.
D-na Costea Angela:
Cine e pentru suma de 230.000 lei pentru Club?
Se supune la vot : 8 voturi ,,pentru’’, 1 vot ,,impotriva’’( Barna Gheorghe), 3 ,,abtineri’’( d-na
Barbura Maurieana, d-na Costea Angela si d-nul Popovici Lazar).
6. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 6 al ordinii de zi-Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018.
Dl. Ulica Adrian:
Nu se poate sa se aprobe 690.000 lei din bugetul local pentru ca nu sunt bani, pentru ca merg
mana in mana, iar bugetul Consiliului Local se rectifica cu suma de la sport.
D-na Costea Angela: Cine e pentru rectificarea de buget in aceasta forma?
8 voturi ,,pentru’’,1 vot ,,impotriva‘’( Barna Gheorghe), 3 ,,abtineri‘’(d-na Barbura
Maurieana, d-na Costea Angela si d-nul Popovici Lazar)
7.Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 7 al ordinii de zi-Proiect de
hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 67 din 11.07.2018
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini al
Serviciului de iluminat public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a
orasului Sebis, judetul Arad
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
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Ne spune Daiana.
Secretar:
Domnii de la ANRSC au trasat ca masura in iulie sa se infiinteze serviciile de iluminat,
deratizare, dezinsectie, dezinfectie. Nu pot fi doua hotarari cu acelasi obiect.
D-na Costea Angela:
Noi am aprobat atunci, de ce anulam acum?
Secretar:
Documentatia a fost intocmita de o firma specializata acum.
Prefectura nu ne-a sesizat ca ar fi ilegal.
D-na Monica Bociu:
Atunci am intocmit noi documentatia, Urbanismul, care nu suntem de specialitate.
Secretar:
Se face contract de achiziti publice.
D-na Costea Angela:
Care e diferenta intre ele? E mai bun al doilea?
Secretar:
Prima documentatie a fost intocmita de Urbanism si a doua de o firma specializata in
domeniu.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Legea ne obliga sa fie asa, sa fie o firma autorizata.
D-na Costea Angela:
La strategii e incomplet, noi cum le aprobam asa?
Firma cu iluminatul public e pe SEAP si se ocupa de iluminare. Cine plateste ilumintaul?
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Primaria.
Secretar:
Din bugetul local
Dl.Zbircea Doru:
Hai sa rezolvam cu domnul doctor ca il tine aici de o ora jumate.
D-na Costea Angela:
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Cine e de acord sa restabilim ordinea de zi?
Unanimitate.
22. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 22 al ordinii de zi- Proiect
de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul <Extindere,
modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli
Cronice Sebis >
D-na Costea Angela:
Nu este prima data cand primim de la Spital hartii in ultimul timp..
Dr. Sirb Cristian:
Este un proiect finantat prin fonduri europene ce se adreseaza ambulatoriului. Vom deschide
ambulatoriu de pneumologie. Proiectul e in valoare de peste 2 miliarde de euro. Am introdus
maxim ce puteam, ce tine de dotarea lui de ultima ora pe partea medicala.
Îl sun pe domnul Almasan, care se ocupa de proiect sa va explice el.
Dl. Almasan (prin telefon):
Consiliul Local trebuie sa aprobe 2% din valoarea proiectului (2 miliarde vechi)
Dl. Barna Gheorghe:
Care sunt sansele de reusita?
Dl. Almasan:
Avem spitalele orasenesti cu 5 puncte in plus, depinde de gradul de depunere si se ia in
functie de punctajul pe care il obtine fiecare proiect; 80-90% procent de reusita.
D-na Costea Angela:
Asta inseamna 40.000 euro din partea Consiliului Local daca se aproba.Cine e pentru?
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 22 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
D-na Costea Angela:
Revin la ordinea initiala.
Am ajuns la punctul 7 cu iluminatul public. Se revoca tot ce s-a aprobat in iulie?
D-na Batrana Adriana:
Daca legea e din 2006, de ce nu s-a facut pana acum?
Secretar:
Numai orasele mari au facut deratizare, dezinfectie si dezinsectie.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 7 al ordinii de zi
modificata şi se aprobă în unanimitate de voturi.
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D-na Barbura Liliana:
Cum ar fi cel mai bine? De ce am anulat primul, de ce infiintam altul acum?
Dl. Viceprimar:
Trebuie sa lucram cu firme autorizate de ANRSC.
D-na Barbura Liliana:
Atunci trebuie sa mergem pe privat, nu public, sau mixt. Legea asa zice.
D-na Costea Angela:
In referat spune: Propun Consiliului Local al orasului Sebis, sa aprobe infiintarea serviciului
de iluminat public al orasului Sebis, iar ca forma de gestiune, sa aprobe gestiunea delegata.
Dl. Strava Daniel:
Poate fi si firma in curs de autorizare?
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Da
D-na Monica Bociu:
In cateva luni sa se autorizeze, dar trebuie sa aiba cel putin un angajat ANRSC
D-na Costea Angela:
Sa ne spuneti si noua ce firma castiga licitatia ca vad ca sumele sunt destul de mari pe
cheltuieli pe un an. Pentru prezenta la Sebis o data pe saptamana, 84.000 pe an. Costurile ale
cui vor fi?
D-na Monica Bociu:
Ale primariei.
Dl. Viceprimar:
Noi stim cand facem contractul ce valoare are. Pe viitor vrem sa facem cu fonduri europene
sa fie iluminatul gratuit.
D-na Costea Angela:
3739,18 reprezinta valoarea. Asta e buna?
D-na Monica Bociu:
E o aproximare a unui cost.
D-na Batrana Adriana:
Numai intretinere.
D-na Costea Angela:
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Si a cheltuielilor pe un an. Cine este pentru proiectul de hotarare pentru infiintarea serviciului
de iluminat public?
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 8 al ordinii de zi
şi se aprobă în unanimitate de voturi.
9. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 9 al ordinii de zi-Proiect de
hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de gestiune a
Serviciului de Iluminat Public al Orasului Sebis.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 9 al ordinii de zi
modificata şi se aprobă în unanimitate de voturi.
10. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 10 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public
al Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
D-na Costea Angela:
Cum sa aprobam valoarea daca nu stim inca cat costa?
D-na Monica Bociu:
Asta e valoarea maxima; noi nu putem sa dam mai mult unei firme.
D-na Costea Angela:
Care e suma finala?
D-na Batrana Adriana:
3739,18/luna.
D-na Costea Angela:
Eu cred ca firma este deja.
Dl. StravaDaniel :
E in curs de autorizare.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 10 al ordinii de
zi modificata şi se voteaza astfel: 10 voturi,, pentru’’, 2 ,,abtineri’’(d-na Costea Angela, d-na
Barbura Maurieana).
11. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 11 al ordinii de zi -Proiect
de hotarare privind aprobarea valorii activitatii Serviciului de Iluminat Public al
Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 11 al ordinii de
zi şi se voteaza astfel: 10 voturi,, pentru’’ si 2 ,,abtineri’’(d-na Costea Angela si d-na Barbura
Maurieana).
12. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 12 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr.66 din 11.07.2018
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privind aprobarea infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a formei de
gestiune pentru activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea
Regulamentului serviciului, a Caietelor de Sarcini ale activităților specifice serviciului
de salubrizare
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 12 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
13. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 13 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind infiinţarea Serviciului de Salubrizare al Orasului Sebis.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 13 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
14. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 14 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de gestiune
a Serviciului de Salubrizare a Orasului Sebis.
D-na Costea Angela:
Va rugam sa ne lamuriti.
D-na Monica Bociu:
Marius Stiop se ocupa, dar e pe teren cu Garda de Mediu.
D-na Costea Angela:
Am vazut obiectul: colectare si transport deseuri de renovare plus maturat si spalat alei
publice, colectarea cadavrelor de pe sosea, dezinsectie, deratizare si dezinfectie. Si avem iar
redeventa.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Cine plateste redeventa?
Secretar:
Il sun pe Dl. Foghis, care ne-a intocmit documentatiile sa ne lamureasca.
(Prin telefon Dl. Foghis)
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Spuneti-ne cu redeventa.
Dl.Forghis:
Redeventa e data in schimbul contractelor de concesiune. Nu este redeventa la achizitii
publice.
Dl. Viceprimar:
Va multumim!
D-na Barbura Liliana:
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Eu nu am inteles, vine alta firma pentru colectarea gunoaielor?
Secretar:
Vorbim de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, nu de colectarea deseurilor.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 14 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
15. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 15 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de Salubrizare al
Orasului Sebis.
D-na Costea Angela:
Regulamentul e al nostru.
Dl. Strava Daniel:
Daca e regulamentul nostru il putem modifica oricand.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 15 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
16. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 16 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de salubrizare
al Orasului Sebis.
D-na Costea Angela:
Punctul16 caietele de sarcini. Doua puncte au titluri identice. Care e diferenta, Daiana? Eu
cred ca trebuia sa aiba continut diferit pentru ca au titlul la fel. Prin ce se diferentiaza?
Secretar:
Unu e pentru deratizare, dezinfectie, dezinsectie si unu pentru deszapezire.
D-na Costea Angela:
Si de ce nu au fost impreuna?
Secretar:
Sunt 2 activitati diferite. Se fac contracte de achizitii publice cu doua firme diferite.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Noi nu putem sta dupa caiete de sarcini, cand vine zapada trebuie sa fie contract cu Onica, de
exemplu, pentru ca zapada trebuie maturata.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 16 al ordinii de
zi. Se voteaza atfel: 11 voturi ,, pentru’’ si 1 ,,abtinere’’(d-na Costea Angela).
17. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 17 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de salubrizare
al Orasului Sebis.
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Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 17. Se voteaza
atfel: 11 voturi ,, pentru’’ si 1 ,,abtinere’’(d-na Costea Angela).
18. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 18 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Sebis in
Consiliul de Admnistratie al Liceului Teoretic Sebis.
D-na Costea Angela:
Consiliul de administratie al Liceului Sebis.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 18 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
19. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 19 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 programul achizitiilor publice pe anul 2018.
D-na Costea Angela:
Este vorba de programul de achizitii publice pe anul 2018.
D-na Monica Bociu:
Se solicita o finantare de la Termo-Construct ca sa racordeze la canal trei strazi.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Eu am zis estimativ 25.000 lei, dar avem calculele exacte de la Termo-Construct, 37.000 cu
TVA. Sunt niste case care nu sunt legate la canalizare, pe stazile Somesului, Ghioceilor si
Teilor.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 19 al ordinii de
zi şi se aprobă asrfel: 11 voturi,, pentru’’ si 1 ,, abtinere ‘’(Zbircea Doru)
20. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 20 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind alipirea imobilelor inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr. 300896
Sebis si CF nr.301467 Sebis destinate Statiei de transfer ampalasata de raza UATO
Sebis.
D-na Monica Bociu:
In 2014 cand s-a demarat proiectul cu statia de transfer s-a ecologizat groapa de gunoi. Ca sa
obtinem suprafata necesara pentru statia de transfer, trebuie sa alipim cele 3 numere.
Trebuie alipite toate in domeniul public. Terenul ramane pe domeniul public unde se face
statia de transfer.
Dl. Strava Daniel:
Trebuie pusa placuta cu statie de transfer.
D-na Monica Bociu:
In decembrie se da in folosinta si o sa se puna placuta.
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D-na Costea Angela:
Putem vota?
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 20 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
21. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 21 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare privind notarea in Cartea Funciara a strazilor pe care se va derula proiectul
,,Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Sebis’’ cu componentele ,, Amenajare Piste de
Biciclete in orasul Sebis’’si ,, Construire Locuinte Sociale’’
D-na Costea Angela:
Este vorba despre pista biciclete si bloc ANL
D-na Monica Bociu:
V-am dat cererea de clarificari.
Sebisul nu are nici o strada in proprietate in afara de Bulevardul Victoriei, m-am gandit sa
intabulam toate strazile pe care vor fi piste de biciclete.
D-na Costea Angela: Votam?
Monica Bociu: Pana in 2020 se va face si cadastrarea.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 21 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
23. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 23 al ordinii de zi-Proiect
de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din 07.08.2018
privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN
ORAȘUL SEBIȘ, COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL
SEBIȘ” si „ Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta
CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și aprobarea documentatiei tehnico-economice
la faza DALI/SF si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
D-na Monica Bociu:
Se modifica cu 69.000 lei, contributia Primariei pentru ca valoarea pistelor a depasit proiectul
cu ANL, pe care noi trebuie sa o sustinem. In proiect era 50% - 50% pentru ANL si piste.
Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, supune spre aprobare punctul 23 al ordinii de
zi şi se aprobă în unanimitate de voturi.
24. Doamna preşedinte de şedinţă, Costea Angela, prezintă punctul 24 al ordinii de ziCererea nr. 6430 din 10.10.2018 depusa de Sgarcea Silviu, Posa Mihaela, Vesa Ramona,
Leahu Mona, profesori diriginti la clasele a XI-a de la Liceul Teoretic Sebis, prin care
solicita suma de 6000 lei necesara pentru organizarea Balului Bobocilor din data de
9.11.2018.
Dl. Sirca Traian:
Mi se pare o suma exagerata pentru bal. Arata-mi lista pe ce se cheltuie banii astia.
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D-na Barbura Liliana:
Daca am dat 10.000 lei pentru ,,Fii satului Salajeni’’, si copiii nostri merita 6000 lei.
D-na Costea Angela:
Oamenii nu stiu ce se intampla cu banii. Copiii din clasa a XI-a au pus bani din buzunarele
lor, au diferite costumatii. E bine sa îi stimulam sa faca si astfel de activitati, decat sa stea in
birt.
Dl. Sirca Traian:
Eu zic sa punem indemnizatiile noastre de consilieri sa se dea la scoala.
D-na Costea Angela:
Daca nu ne-am certat pe 230.000 lei pentru Club, ne certam pentru 6000 pentru copiii nostri?
Domnii consilieri sunt de acord cu exceptia d-lui Sirca Traian.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Balul Bobocilor s-a lasat cu scandal anul trecut, cu coaste rupte, o fata spitalizata, cand acesti
elevi se duc la discoteca. Nu e problema, dar in ziua respectiva ei nu inchid discoteca pentru
ca e Balul bobocilor si vin si alte persoane de pe sate si iese cu scandal. Nu e vorba de bani.
Dl. Barna Gheorghe:
Ar trebui supravegheati de Politie si jandarmi.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Nu s-ar putea face la sala de sport?
D-na Costea Angela:
Dupa spectacolul de la Casa de Cultura, nu îi mai putem controla. Pe baza unei cereri nu
putem face proiect de hotarare. Suma a fost prinsa de la inceput, 5000 lei, noi dam acum 6000
lei.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Sa gasim o firma de paza pentru ca sunt informatii ca in scoala se consuma droguri.
D-na Vekas Rodica:
Eu tot timpul trec pe strada Plopilor si e plin de elevi care fumeaza acolo.
25. Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad.
Dl. Sirca Traian
Este o cerere care nu stiu cine a depus-o.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
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Da. Domnul Feies a depus o cerere pentru inchirierea unui spatiu pentru Universitate pe un
an. Nu le mai da spatiul unde functioneaza acum, nu stiu ce chirie mare este. Dansul solicita
sa inchirieze
Dl. Sirca Traian
Acum vreo doua sedinte am aprobat un spatiu pentru GAL.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Acolo este vorba despre o camera.
Dl. Sirca Traian
Aici este o manevra. S-au pus geamuri si usi termonan, s-a inchiriat pe un an fara plata.
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Nu-i nici o manevra.
Dl. Sirca Traian
S-a votat asa a spus dl. vice sa nu percepem chirie, ca nu stiu ce, nu schimba nimeni
tamplaria pentru un simplu chirias, pentru un an de zile, renovarea este facuta cu dedicatie.
D-na Bociu Monica
Este vorba de alt spatiu. Sunt de fapt doua incinte, partea stanga si dreapta.
D-na Costea Angela
S-au facut renovarile ca sa se mute Universitatea acolo?
Dl. Viceprimar cu atributii de primar:
Unde au fost finantele inainte. Este un coridor, fostul birou al directorului si casieria. Nu mai
au spatiu la Universitate si vor sa inchirieze de la noi pe un de zile, daca doriti.
D-na Costea Angela
Nu a fost inscrisa initial pe ordinea de zi o sa o discutam data viitoare sa ne si lamurim.
Dl. Barna Gheorghe
Am dori sa stim regimul juridic al cladirii in care functioneaza SC Termo-Construct SA Sebis
D-na Costea Angela
Si eu as dori sa stiu.
D-na Bociu Monica
O sa scot un extras CF pentru data viitoare.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Cladirea unde functioneaza Termo- Construct este a noastra, prima cladire.
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Dl. Gavrila Cornel
Este predata la ei sub forma patrimoniului.
Dl.Viceprimar cu atributii de primar:
Si Terno-Construct este a noasta.
Diverse.
Dl. Barna Gheorghe
Sa ne lamuriti care este faza cu Termo-Construct, ne mai incadram in proiect? Pentru naivii
care cred povestea cu Termo-Construct. Am vorbit cu contabila sefa si mi-a spus ca ponderea
gunoiului este de 40%, daca pleaca scad incasarile. O sa vina in decembrie sa ceara majorarea
pretului la apa.
Dl. Strava Daniel
Pe surse am aflat ca acele acte care au fost trimise nu sunt bune, au fost trimise cu Birsa si
Buteni.
Dl. Zbircea Doru:
Problema e ca daca nu se merge repede, pierdem fonduri. Sebisul a pierdut 2 milioane de
euro.
D-na Monica Bociu:
Era normal sa se trimita cu Buteni si Barsa pentru ca ei se alimenteaza de la Sebis cu apa.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data
de 17.10.2018, doamna presedinte de sedinta, Costea Angela, declara inchisa sedinta
Consiliului Local Sebis.
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