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Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 10.04.2020, cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția primarului 

nr. 112 din 06.04.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și invitații adresate 
domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 13 consilieri locali după cum urmează:  doamna Barbura 
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Borlea Radu, doamna Bătrâna Viorica, 
domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, domnul Gavrila Cornel, domnul Popovici 
Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel,  domnul Şodinca Petru, domnul Toma 
Teodor, domnul Zbîrcea Isai Doru. 

Absenti: domnul Schiop Iustin, doamna Vekas Rodica. 
La sedința participă domnul Toma Teodor viceprimar cu atributii de primar, doamna 

Sirb Lavinia, secretar, doamna Petrișor Clara, consilier juridic, domnul Feies Cristian, 
administrator public.  

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
06.04.2020 a  Dispozitiei nr.  112/2020 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,  viceprimar cu atribuții de primar, supun la vot ordinea de zi a 
ședinței 
 

Ordine de zi 
 

1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Sebis nr. 78 
din 07.08.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul SEBIS, 
Judetul ARAD”, COMPONENTA: “Amenajare piste de biciclete in orasul SEBIS” si 
“Imbunatatirea calitatii vietii in orasul SEBIS, judetul ARAD, COMPONENTA: “Construire 
locuinte sociale” si a cheltuielilor legate de proiect. 
 Cine este pentru? Unanimitate. 
  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 36 a Consiliului Local Sebiș. 
 
1.      Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 1 al ordinii de zi - .  
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Sebis nr. 
78 din 07.08.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul 
SEBIS, Judetul ARAD”, COMPONENTA: “Amenajare piste de biciclete in orasul 
SEBIS” si “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul SEBIS, judetul ARAD, 
COMPONENTA: “Construire locuinte sociale” si a cheltuielilor legate de proiect. 
  
  Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atribuții de primar 



 
 

2 
 

 A aparut o modificare in denumirea blocurilor ANL care acum sunt denumite locuinte 
sociale si trebuie sa participam din suma de 15 milioane lei inclusiv TVA cu suma de 70.000 
lei reprezentand cheltuielile neeligibile si contributia de 2%. Se modifica prima hotarare 
trecandu-se in locul numelui Demetrescu numele meu. Am facut aceasta sedinta de 
extraordinara pentru a nu pierde finantarea. 
 
  Doamna Costea Angela 
  Nu s-a stiut de la inceput de suma de 700.000.000 lei afereanta acestui proiect? 
Proiectele au o forma standard. Se depun dupa un ghid al aplicantului de la momentul 
depunerii pana le aplicam, nu se mai modifica. 
 
 Domnul Sirca Traian 
 De unde incepe pista de biciclete spre Prunisor? 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Este stabilita. 
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 De ce nu i se raspunde domnului Sirca? A intrebat bine! 
 
 Domnul Sirca Traian 
 Trotuarul de la Gema pana la intrarea in Sebis nu se face? Oamenii merg ca vitele pe 
sosea. 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Acest punct nu este pe ordinea de zi, sa vorbim dupa sedinta 
  
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 1 al 
ordinii de zi Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii 
Consiliului Local al orasului Sebis nr. 78 din 07.08.2018 privind aprobarea proiectului 
“Imbunatatirea calitatii vietii in orasul SEBIS, Judetul ARAD”, COMPONENTA: 
“Amenajare piste de biciclete in orasul SEBIS” si “Imbunatatirea calitatii vietii in 
orasul SEBIS, judetul ARAD, COMPONENTA: “Construire locuinte sociale” si a 
cheltuielilor legate de proiect și se aprobă astfel 12 voturi “pentru” si 1 “abtinere” (domnul 
Sirca Traian).  
  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 37    a Consiliului Local Sebiș. 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Sebiș din data de 10.04.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, declară închisă 
ședința Consiliului Local Sebiș. 

 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              
                CONSILIER                                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.     
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            Tehnoredactat și consemnat 
                    PETRIȘOR CLARA 
 
 


