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Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 05.02.2020 cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția primarului 

nr. 74 din 31.01.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și prin invitații scrise 
adresate domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 14 consilieri locali după cum urmează: doamna Barbura 
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, doamna Bătrâna Viorica, domnul Carpine Aurel, 
doamna Costea Angela, domnul Gavrilă Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca 
Traian, domnul Strava Daniel, domnul Șchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma 
Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru. 

La sedința participă doamna Sîrb Lavinia, secretar și doamna Petrișor Clara, consilier 
juridic.  

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
31.01.2020 a  Dispozitiei nr. 74/2020 a Primarului orașului Sebiș. 

Convocarea ședinței s-a asigurat, prin invitații la ședintă, cuprinzând data, ora și locul 
desfășurarii acesteia și prin semnarea convocatorului. 
   
 Domnul Toma Teodor, consilier local cu atribuții de viceprimar, supun la vot ordinea 
de zi a ședinței 
 

Ordine de zi 
 

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie 
2020-aprilie 2020. 
2.     Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de 
consilier local al domnului Demetrescu Radu si declararea vacant a locului detinut in cadrul 
Consiliului Local Sebis  
3.       Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului orasului Sebis. 
4.      Proiect de hotarare privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor  lactate, 
de panificatie si fructe precum şi a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente 
Programului pentru şcoli al României. 
            Se supune la vot ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 05.02.2020 si se 
aproba in unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 5 a Consiliului Local Sebiș.  
1.  Domnul Zbîrcea Doru propune președinte de sedință pentru perioada februarie 2020-
aprilie 2020 pe domnul Barna Gheorghe. 
 Se supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 6 a Consiliului Local Sebiș.  
2.   Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de 
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consilier local al domnului Demetrescu Radu și declararea vacant a locului deținut în 
cadrul Consiliului Local Sebiș.  
  Domnul Barna Gheorghe  
 Întreb pe doamna Secretar General, în situația de fața consiliul fiind incomplet ce se 
face, va intra altcineva? 
 
 Secretar general 
 Se ia act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului 
Demetrescu Radu și declararea vacant a locului detinut in cadrul Consiliului Local. Se va 
comunica Hotărârea Consiliului Local la partid. Partidul  va desemna urmatorul supleant de 
pe lista. 
 
 Barna Gheorghe 
 Probabil că la urmatoarea ședință va fi validat urmatorul consilier. Acum doar 
constatăm. 
  
 Secretar general 
 Da, se ia act de încetarea de drept a mandatului prin deces, inainte de expirarea duratei 
normale. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Se alege urmatorul? 
 
 Secretar general 
 Se valideaza mandatul supleantului care are sprijinul politic al partidului. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 2 al 
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin deces, a 
mandatului de consilier local al domnului Demetrescu Radu și declararea vacant a 
locului deținut în cadrul Consiliului Local Sebiș și se aprobă în unanimitate.  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 7 a Consiliului Local Sebiș.  
 
3.     Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - 
Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului orașului Sebiș 
 Domnul Barna Gheorghe  
 Să ne spună doamna Secretar General. 
 
 Secretar general 
 Potrivit art. 163 alin 6 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: dacă devin 
vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, Consiliul Local alege 
un nou viceprimar, aplicăndu-se prevederile alin. (1) pana la alegerea unui nou primar. 
Viceprimarul ales va prelua atribuțiile primarului până la alegerea unui nou primar. Până în 
prezent  domnul Toma Teodor a fost ales conilier cu atribuții delegate de viceprimar, în 
conformitate cu alin art. 163 alin.3. Legea prevede urmatoarele: dacă devin vacante în același 
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timp atât funcția de primar cât și cea de viceprimar se alege un nou viceprimar care 
îndeplinește și funcția de primar, deci și ordonator de credite. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 

 Eu îl propun pe domnul Toma Teodor, pentru functia de viceprimar al orasului Sebis. 
Mai sunt 4 luni până la alegeri să rămână tot domnul Toma până la sfârșitul mandatului. Dacă 
sunt alte propuneri pentru a fi înscrise pe buletinul de vot, dacă nu, să trecem la vot. 
 
 Secretar General 
 Legea prevede  că viceprimarul se alege prin vot secret. 
  

Se reţine propunerea şi se include pe buletinul de vot. Se organizează votul, prin vot 
secret. Se trece la operaţiunea de consemnare a rezultatului votării.  Dl. Toma Teodor a 
obtinut un număr de 14 voturi ,,pentru’’, nici un vot ,,impotriva’’ , nici o ,,abtinere’’. 
 
            Domnul Barna Gheorghe 
 
 Ca urmare a votului dumneavoastră domnul TOMA TEODOR a fost ales 
viceprimar al oraşului Sebiş cu un număr de 14 voturi ,,pentru’’, nici un vot ,,impotriva’’ , 
nici o ,,abtinere’’, adoptându-se Hotărârea nr. 8. 
 
 
  
4.  Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 4 al ordinii de zi – 
Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor  lactate, de panificatie și fructe precum şi a serviciilor privind derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României. 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Avem adresa de la Consiliul Județean Arad. 
  
 Domnul Strava Daniel 
  În proiectul de hotărâre nu este specificat Consiliul Local. Cine își asumă și cine nu își 
asumă? 
  
 Domnul Barna Gheorghe 
 Consiliul local își asumă și primăria face execuția. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Modificăm titlul proiectului si adaugam Consiliul Local 
  
 Domnul Barna Gheorghe 
 Acest proiect este asemănător cu transportul și salubritate. De ceva vreme Consiliul 
Județean Arad încearcă să paseze la Primării multă răspundere și chiar și răspundere 
financiară. Dacă ne apucăm să facem contracte cu școlile și licitații nu este ușor. Consiliul 
Judetean face licitațiile pe judet, și obține un preț mai bun.  
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 Doamna Barbura Maurieana 
 Putem să ne asumăm sau să nu ne asumăm. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Marea majoritate a primăriilor nu își asumă deoarece este o situatie delicată. Ne 
trebuie multe avize de la Sanepid, etc. 
  
 Doamna Barbura Maurieana 
 Ce se întamplă dacă nu neasumam? Răman copii fără alimente. Vreau ceva bun pentru 
copii. 
  
 Doamna Costea Angela  
 Produsele sunt perisabile, aceasta presupune o gramada de hartii, pe langa distriburea 
produselor. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 4 al 
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziţia produselor  lactate, de panificatie și fructe precum şi a serviciilor 
privind derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României și 
se aprobă în unanimitate. 
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 9 a Consiliului Local Sebiș. 
 
 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Sebiș din data de 05.02.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, declară închisă 
ședința Consiliului Local Sebiș. 

 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              
                CONSILIER                                                                 SECRETAR GENERAL 
     Prof. BARNA GHEORGHE                                                      jur. SÎRB LAVINIA  
 
         
            Tehnoredactat și consemnat 
              Jur. PETRIȘOR CLARA 
 
 


