Județul Arad
Orașul Sebiș
Consiliul local
Proces verbal
Încheiat azi, 14.02.2020 cu ocazia ședintei ordinare a Consiliului Local Sebiș.
Convocarea consilierilor în ședintă ordinară s-a făcut prin dispoziția primarului nr. 79
din 07.02.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și 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 - viceprimar, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru.
La sedința participă, doamna Sîrb Lavinia, secretar și doamna Petrișor Clara, consilier
juridic.
Participă, de asemenea, domnul Borlea Radu căruia urmează să i se valideze mandatul
de consilier local în cadrul Consiliului Local Sebiș, domnul Ulică Adrian, șef serviciu
Contabilitate-Buget și domnul Pavel Miculescu, șef Birou Impozite și Taxe Locale, domnul
Turnea Marius, director al Liceului Teoretic Sebiș.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de
07.02.2020 a Dispozitiei nr. 79/2020 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
Dacă sunteți de acord să introducem pe ordinea de zi validarea mandatului de consilier
local în cadrul Consiliului Local Sebiș al domnului consilier Borlea Radu. Supun la vot
ordinea de zi modificată
Ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele Consiliului
Local Sebis din data de 17.01.2020 si din data de 05.02.2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Orașului Sebiș pentru anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice propuse
a se desfășura în anul 2020, în orașul Sebiș.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de învățământ
preuniversitar de pe raza orașului Sebiș, pentru anul școlar 2020-2021.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al orașului
Sebiș aferentă anului 2020, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad și mandatarea reprezentantului orașului să
aprobe pentru anul 2019, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat
de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în numele și pe seama Consiliului Local Sebiș
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cuantumul anual al cotizației prevăzută pentru Consiliul Local al orașului Sebiș și bugetul de
venituri și cheltuieli al Asociației.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de închiriere
pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea Aradului, nr.3.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin ANL pentru tineri
destinată închirierii rămasă vacantă, doamnei Lupei Roxana-Gianina.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii pentru Aparatul
de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor publice subordonate Consiliului
Local Sebiș, pe anul 2020.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru
Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
acordate în cadrul Direcției de asistență socială prin Compartimentul de asistență socială în
anul 2020.
12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului
local al orașului Sebiș al domnului Borlea Radu.
13. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II, anul 2019.
14. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba Hotararea nr.10 in unanimitate.
1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 1 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele
Consiliului Local Sebis din data de 17.01.2020 și din data de 05.02.2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 1 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la
ședințele Consiliului Local Sebiș din data de 17.01.2020 și din data de 05.02.2020 și se
aprobă în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 11 a Consiliului Local Sebiș.
2.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebiș pentru anul
2020.
Domnul Gavrilă Cornel
În mare, am abordat toate punctele esențiale, au rămas mici inadvertente la anumite
obiective care nu se regăsesc la valorile precise în planul de achiziții și în planul activităților
culturale. Fiecare să vină cu părerea și să tragem concluzii. La Spital s-a rezolvat, nu este
nicio satisfacție cu fotbalul, trebuie să fie pe normal și realitate.
Domnul Șodinca Petru
Programul achizitiilor publice văd că este până în aprilie.
Doamna Costea Angela
Câte din programul anual de achizitii le avem prinse și în buget.
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Domnul Toma Teodor - viceprimar
Nu le-am socotit.
Domnul Gavrilă Cornel
Vin și din urmă.
Doamna Costea Angela
Ieri am văzut că era dublată poziția de la Școala Generală, întrun loc apărea cu 50.000
euro în alt loc cu 40.000 euro. Sumele nu au la bază o documentație tehnică economică?
Unele sume le-am văzut ridicate.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Știm, s-a spus ieri că sunt sume estimative.
Doamna Costea Angela
O să vină și vor spune că ați votat.
Doamna Barbura Maurieana
Tot greșit este și azi în planul de achizitii, poziția 23 este la fel cu 39, tot ca și ieri.
Doamna Costea Angela
Dacă toate au la bază o documentație tehnico-economică putem discuta despre ele. Par
sume destul de mari. La întreținere fântâni arteziene valoarea este de 5000 euro, este mult!
Domnul Ulică Adrian
Un motor la fântânile arteziene costa enorm de mult.
Domnul Popovici Lazăr
Cum de s-au făcut toate să coste enorm. La articolul 200130 sunt lucruri aberante:
450.000 lei asistentă impozite, InfoVest, Cobra, Crescendo. Să terminăm și cu publicitatea în
ziar. Nu știu dacă Feieș Cristian vrea să apară în ziar ca predecesorii săi.
Domnul Ulică Adrian
Sunt toate ziarele Art Media, Jurnalul Arădean, Glasul Aradului, acum am scris
20.000 lei. Știti cât a fost anii trecuți? 70.000-80.000 lei atât a fost. O publicație în ziar costă
3000 lei pentru 2 pagini, pe lângă ziarul local care costă 3900 lei pe ediție ori 12 luni. Am
prins pentru acest an 20.000 lei până acum a fost 70.000 - 80.000 lei. 2 pagini în ziar la
Actualitatea Aradului, Glasul Aradului, Jurnalul Arădean costa 3000 lei ori 12 luni apăream și
noi în ziar 1-2 ori pe luna. Nu pe mine mă pune în ziar!
Domnul Popovici Lazăr
Cine vrea să-și facă publicitate, să plătească. Așa a fost, să rezolvăm și cu Muscă.
Aveți 2 bibliotecari; ni s-a spus că lucrează unul dimineața altul după amiaza. Cine mai merge
la bibliotecă? Mai este bibliotecă și la Scoală. Mă angajez să vin câteva zile să văd cine vine
la bibliotecă după amiaza.
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Secretar
Avem doar un bibliotecar.
Domnul Ulică Adrian
Da, avem un bibliotecar, unul la muzeu și unul la cultură.
Doamna Costea Angela
Propun să se reducă sumele, ori tirajul ori frecvența aparițiilor.
Domnul Strava Daniel
De ce trebuie să ne dăm în spectacol în ziar. Primăria orașului Sebiș are un site. De ce
trebuie să plătim aceste sume aberante.
Domnul Popovici Lazăr
Dacă s-a mers cu cheltuieli care nu sunt necesare măcar să se termine cu ele.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Crescendo ar putea să dispară definitiv.
Domnul Popovici Lazăr
Am studiat, suma de 910.000 lei este dobânda pe an după ce s-au luat creditele.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Concret!
Doamna Costea Angela
Să se reducă tirajul la 1000 bucați pentru a se înjumătăți suma.
Doamna Barbura Liliana
Propunerea mea este să nu-l mai avem, nu ne ajută la nimic.
Domnul Strava Daniel
Este plin de poze. Pe o pagină sunt 5 fotografii la asfaltarea unei străzi.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Este ca ziarul Scânteia.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Toate primăriile au ziar, sunt de acord să reducem; să scadă tirajul de la 2000 și să-l
scoatem pentru anumite evenimente.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Propun să supunem la vot: să anulăm cel putin ziarul local Crescendo local.
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Să vorbim pe rând! S-a pus o întrebare: care ziare sunt indispensabile și ne ajută, când
punem licitații, anunturi și să platim atunci.
Doamna Barbura Mauriana
Să ne raspundă cineva, domnul contabil, domnul primar. Nu spune nimeni nimic!
Domnul Zbîrcea Doru
47.000 lei plus 31.000 lei este costul ziarului?
Domnul Ulica Adrian
Restanța de anul trecut este în suma de 31.000 lei. Ziarul costa 3.900 lei înmulțit cu 12
luni.
Domnul Zbîrcea Doru
500 milioane. Să facem altceva cu acești bani.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Am propus să renunțăm la ziar.
Domnul Popovici Lazăr
Să luăm bani din mai multe locuri și să schimbăm conductele măcar pe 2 străzi.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Din această reducere am face un lucru bun pentru angajații primăriei.
Domnul Strava Daniel
Cât costă pe 1 an toate ziarele?
Domnul Ulică Adrian
În suma de 20.000 este inclus și Monitorul oficial.
Doamna Barbura Mauriana
Monitorul oficial este și electronic.
Domnul Ulică Adrian
Ne costă 100.000 lei anual, apariții pentru anunțuri concursuri, licitații.
Doamna Barbura Maurieana
Crescendo nu își are locul, este o suma mare, nu ne ajută.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Să aibă un tiraj mai rar.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
S-a vorbit despre Monitorul oficial.
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Doamna Barbura Maurieana
Nu are nimic de-a face Monitorul Oficial cu ziarul Crescendo Novus.
Domnul Ulică Adrian
Nu vorbim de abonament la Monitorul oficial ci despre anunțuri de 1000 -2000 lei.
Secretar
Anunțuri pentru concursuri nu se mai dau în Monitorul Oficial.
Domnul Ulică Adrian
S-au dat în trecut.
Domnul Strava Daniel
Votăm bugetul pe anul 2020.
Doamna Bătrâna Adriana
Ce se anunță în ziar? Concursurile?
Secretar
Concursurile se anunță pe site-ul ANFP-ului.
Domnul Ulică Adrian
Am fost pus să anunț la Monitorul oficial în partea a VI-a un anunț.
Doamna Barbura Maurieana
Acestea sunt cazuri excepționale. În momentul în care avem nevoie de anumite
anunțuri, le vom face.
Domnul Strava Daniel
Dacă nu avem abonament la Monitorul putem face un anunț? Dacă platești? De ce să
platești un abonament.
Domnul Ulică Adrian
Avem Legis. M-am referit la suma de 20.000 minim față de anii anteriori, să nu mai
dăm o data la 2 luni la ziar suma de 30.000 lei ci mult mai rar, până în suma de 20.000 lei.
Dacă spuneți să nu fie, atunci să nu fie. Toate primăriile au un ziar local cu același tarif.
Primăriile din Chisindia, Buteni, Ineu, au ziar local.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Poate să lucrăm la tiraj, să iasă mai rar.
Domnul Zbîrcea Doru
Am doua puncte de vedere: anulăm sau reducem, să se voteze ambele propuneri.
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Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Părerea mea este să anulam total. Dacă reducem, trebuie să știm cât și cum reducem.
Doamna Costea Angela
Să fie 4 apariții pe an.
Domnul Ulică Adrian
Se plătește 3960 lei/ediție.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Să trecem la vot. Supun la vot prima variantă: anularea totală a ziarului Crescendo
Novus. Se votează astfel: 7 voturi ,,pentru’’ (d-l. Zbîrcea, d-na. Barbura, d-l. Strava, d-l.
Carpine, d-l. Popovici, d-na. Vekas, d-l. Barna) și 7 voturi ,,împotriva’’ (d-na. Bătrâna, d-l.
Sirca, d-l. Gavrilă, d-na. Costea, d-l. Șodinca, d-l. Toma, d-l. Șchiop)
Supun la vot varianta a doua: reducerea tirajului la 4 editii si un numar de 1000 de
exemplare: Se votează astfel: 7 voturi ,,pentru’’ (d-na. Bătrâna, d-l. Sirca, d-l. Gavrilă, d-na.
Costea, d-l. Șodinca, d-l. Toma, d-l. Șchiop) și 7 voturi împotriva (d-l. Zbîrcea, d-na. Barbura,
d-l. Strava, d-l. Carpine, d-l. Popovici, d-na. Vekas, d-l. Barna)
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Doamna secretar ce facem acum?
Secretar
Este egalitate, nu a trecut nici o propunere.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Rămâne situația initială.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Am ales cea mai proastă soluție dacă rămane la fel.
Doamna Barbura Maurieana
Haideți să ne mai gândim. Nu ne ajuta cu nimic acest ziar, tehnologia este avansată.
Este platit ziarul pe anul trecut?
Domnul Popovici Lazăr
Suma de 31.000 lei este pentru anul trecut.
Doamna Bătrana Adriana
Cui se adresează ziarul?
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Suntem într-o situație inedită, ce facem?
Domnul Toma Teodor - viceprimar
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Să apară înjumătațit.
Domnul Popovici Lazăr
Să fie pe sfert.
Doamna Costea Angela
Să fie 4 apariții pe an și în loc de 2000 de numere să fie 1000 sau 800.
Domnul Strava Daniel
Domnule primar, dați 3 argumente pentru ca acest ziar să rămână!
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Nu doresc să apar în ziar. Pentru populatie este bun ca să știe ce se întamplă în oraș, să
fie în tiraj redus 1000 numere. Dacă este o informație de interes public trebuie să o publicăm.
Doamna Costea Angela
Oamenii trebuie sa fie informati. Poate că ziarul nu a fost folosit cum trebuie. Legat de
gunoiul care nu se ridica de pe strazi poate ca trebuiau oamenii sa fie informați chiar și din
luna noiembrie. Populatia are informații pe care le știu de la colțul gardului și sunt și
îmbunatațite.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Online se informează mai bine populația decât din ziar.
Domnul Șchiop Iustin
Nu toti au posibilitatea să intre online, vorbind de cei peste 65 de ani. Sunt de acord cu
reducerea tirajului dar să nu ai o sursa de informare este o prostie.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Este poziția dumneavoastră și v-o respect. Cei de 60-80 de ani nu sunt singuri acasă au
nepoți și cei mai mulți au pagini de Facebook.
Domnul Șodinca Petru
Sunt 9 luni neplătite, 31.000 lei neplătiți.
Domnul Ulică Adrian
8 ediții nu sunt plătite. Facturarea a fost în decembrie.
Domnul Șodinca Petru
Suma de 31.000 lei este platită, așa s-a spus. Suma face parte din bugetul pe anul
2020, orice bani restanță se trec în urmatorul buget.
Doamna Costea Angela
Suma de 31000 lei este acum platită dar din banii alocați pentru anul 2020.
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Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Să supunem la vot.
Domnul Strava Daniel
Nu putem să supunem la vot aceeași propunere.
Doamna Costea Angela
Dacă rămân tot atâția bani, noi nu suntem de acord. Vreau sa fac o nouă propunere, a
III-a propunere este să fie 4 apariții pe an, 800 exemplare nu 1000.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Am discutat ieri mult pe acest buget și acum ne împotmolim la un ziar.
Domnul Popovici Lazăr
Nu doar un ziar, sunt atâtea alte lucruri băgate în buget, s-ar putea schimba țevile pe o
stradă în Sebis cu acești bani. Nu numai ziare, aveți service-uri gigantice la copiatoare, este
suma de 145 milioane pe un an. 240.000 lei la două copiatoare
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Supun la vot propunerea a III-a cea a doamnei Costea, să fie 4 apariții pe an, 800
exemplare.
Se votează astfel: 8 voturi “pentru” (d-na. Bătrâna, d-l. Sirca, d-l. Gavrilă, d-na.
Costea, d-l. Șodinca, d-l. Toma, d-l. Șchiop, d-l. Popovici) si 6 “abtineri” (d-l. Zbîrcea, d-na.
Barbura, d-l. Strava, d-l. Carpine, d-na. Vekas, d-l. Barna)
Doamna Barbura Maurieana
Nu știu ce înseamnă cotizația la GAL în valoare de 140.000 lei.
Domnul Gavrilă Cornel
Este vorba despre buldo-excavator.
Doamna Barbura Maurieana
Ce altceva face, în afară de ce avem de la ei?
Domnul Popovici Lazăr
Suntem membri la GAL - Valea Crișului.
Doamna Barbura Maurieana
Pe langă buldo- excavator ce mai avem de la ei?
Domnul Gavrilă Cornel
Ne-au făcut un drum pe la abator.
Domnul Feieș Cristian
Mai avem un proiect pentru un cort de evenimente în valoare de 20.000 euro.
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Domnul Popovici Lazăr
Într-un an de zile acel cort nu va mai fi, la fel ca și Căminul (Cultural din Prunișor)
dacă nu este dat în grija unei persoane.
Domnul Ulică Adrian
Ați hotarât doar 4 ediții. Poate că suma pe ediție să ajungă la 12.000 lei. Trebuie să se
spună că se doresc 4 ediții în sumă de 3960 lei/ediție. Rezultă o economie de 31.680 lei, așa
să se scrie în procesul verbal pentru ca să nu se interpreteze altfel.
Doamna Bătrâna Adriana
Referitor la suma de 53.550 proceduri de sistem implementare sistem managerial, ce
reprezintă?
Domnul Ulică Adrian
Sunt standardele de control managerial cu care lucrăm noi.
Doamna Costea Angela
Ce reprezintă maintenanta Sistem Gestionare Registrul Agricol.
Domnul Ulică Adrian
Cu câtiva ani în urmă s-au asociat 14 primării, era vorba doar pentru registrul agricol,
dar de fapt este un sistem integrat cu Contabilitate, Impozite și Taxe, Registrul Agricol. Nu
este funcțional dar Consiliul Județean Arad a luat fonduri și ne facturează, este o aderare, se
plateste lunar în suma de 3411 lei.
Doamna Costea Angela
Se poate reduce aceasta suma ?
Domnul Ulică Adrian
Nu se poate, este un proiect European, noi suntem afiliați, nu putem să renunțăm altfel
pierd ei finantarea.
Doamna Bătrâna Adriana
Am renuntat la ziarul local. Mai avem 2 ziare, Jurnalul Aradean și Grup.
Doamna Barbura Maurieana
Întretinere grădini, parcuri și zone verzi. Cheltuieli de personal sunt pentru 7 posturi.
Domnul Popovici Lazar
Cine sunt angajați pe aceste posturi?
Domnul Ulică Adrian
Sunt 4 paznici, 1 sofer și 2 persoane la parcuri
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Domnul Strava Daniel
Parcurile au fost tunse de catre Răzvan Onica cu un cioban de la Ignesti. Apoi Badea
le-a tuns la fel de bine.
Doamna Barbura Maurieana
De ce plătim la Termo-Construct atația bani? Avem personal pentru întreținere.
Domnul Popovici Lazăr
320.000 lei este contractul cu Termo-Construct.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Pentru adunat crengi, cenușa, resturi vegetale plătim la Termo-Construct.
Domnul Ulică Adrian
Suma platită către Termo-Construct a fost de 25.000-26.000 lei pentru prestarile
Primăriei măturat, luat iarba si încarcată în tractor, adunat crengi. Au 5 oameni.
Doamna Barbura Maurieana
Primăria mai are înca 7 oameni care fac aceleași servicii.
Doamna Bătrâna Adriana
Ne-am lungit cu ziarele, cu scop, dar este o cheltuială neprevazută cu deșeurile, banii
pentru aceste cheltuieli nu erau prinsi în buget. Trebuie să avem unul-doua ziare Jurnalul
Arădean și Glasul Aradului, 4000 lei nu este mult. Prefer să dau bani pentru cei care curătă
orașul, de deșeurile nemenajere. 4000 lei nu este mult fata de 20.000 lei. Este nepotrivit să
cheltuim atația bani pe ziare. Vreau să văd la ce pot renunța.
Domnul Toma Toodor
Sunteți de acord cu ce a spus doamna Bătrâna?
Doamna Costea Angela
Să fie scădere de la 20.000 lei la 5.000 lei.
Domnul Popovici Lazăr
Alte servicii, pentru festival 100.000 lei și 59.000 pentru sport.
Domnul Ulică Adrian
Suma de 59.000 este pentru balul elevilor, la Enduro, artificii, Craciunul văduvelor.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Suma pentru Resco este plătită anual sau lunar?
Domnul Ulică Adrian
Anual.
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Doamna Barbura Maurieana
Domnul Popovici a propus reducerea sumei pentru festival la 100.000 lei.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Și cate zile pentru festival 2 sau 3 zile.
Domnul Sirca Traian
Mai vin și șătrarii, se încaseaza câte ceva.
Domnul Popovici Lazăr
Șătrarii plătesc pe zi.
Doamna Barbura Maurieana
Ne-am încadra în aceasta suma, ce spune domnul Ulica? Dupa facturile avute în anii
trecuți ne încadram? În anul 2018 pentru festival a fost dată suma de 260.000.000 lei, în 2019
suma s-a redus la 200.000.000 lei.
Doamna Bătrâna Adriana
S-au primit bani și de la Consiliul Judetean pentru Festival și invitații chemați nu s-au
ridicat la nivelul anilor trecuți. Trebuie să ne gândim și la ce artiști sunt chemați.
Domnul Feieș Cristian
Să plecăm de la costuri, îți trebuie 4 capuri de afiș, 4 ori 4000 euro și cateva formații.
Domnul Ulică Adrian
Întai să ai un buget ca să știi pe cine să chemi, pentru a ne încadra, trebuie platite afișe,
scena, lumini, 50.000 lei - 60.000 lei, dacă vrem festival, dacă nu, nu facem. Apoi artiștii vor
cazare, transport, mese, onorariu. Trebuie bani pentru paza, artificii etc.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Propun 150.000 lei pentru Festival și să vedem dacă CJA ne mai dă ceva.
Supun la vot această propunere. Se aproba în unanimitate.
Doamna Costea Angela
Am făcut o economie de 50.000 lei.
Doamna Costea Angela
Pentru încalzire căldura fotbalisti cât s-a dat? Cât putem reduce? Dacă clădirea nu se
va folosi, mai putem face bani.
Doamna Bătrâna Adriana
Incălzirea este la Complexul sportiv si la sala de sport.
Domnul Ulică Adrian
Suma de 60 și ceva de mii s-a plătit, la ENEL soldul este 0.
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Doamna Costea Angela
Pe ce se încalzeste acolo?
Domnul Ulică Adrian
Pe curent.
Doamna Barbura Maurieana
La capitolul 70 – iluminatul public este suma de 490.000 lei
Domnul Ulică Adrian
Vor veni facturi pentru lunile de iarna de 38.000-40.000 lei, s-ar putea să fie și mai
mari facturile în viitor.
Doamna Costea Angela
Facturile de la parcelări sunt de anul trecut?
Domnul Ulică Adrian
Facturile sunt și de anul trecut și de acum. Suntem obligați să îi punem în posesie.
Doamna Costea Angela
De ce apare o factură de la Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului – 190.000 lei
servicii silvice.
Domnul Ulică Adrian
În ședința viitoare va fi pe ordinea de zi un proiect pentru cele 1004 ha pe care le are
Primăria pentru a putea beneficia de fonduri 38 euro/ha cu condiția să nu mai facem lucrări.
Aceste facturi sunt de la Ocolul Silvic Privat ,,Codrii Zărandului’’ neachitate de anul trecut.
A fost incorect din partea Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zărandului’’ deoarece în perioada
2015 pana în anul 2018 se faceau compensari extra contabile. Nu au venit sa ne prezinte o
situație în Consiliul Local. Doar la finele anului ne spuneau că au să ne ia sau sa ne dea bani.
În 2018 am avut o factura de 166.000 lei pe anul 2018 care consta în lucrari de împaduriri și
altele și de asemenea suma de 66.000 lei catre ANAF. Ocolul Silvic Privat ,,Codrii
Zărandului’’ nu a platit TVA pentru o suma mare și au împarțit acea suma pe proprietar. Nouă
ne-a revenit suma de 66.000 lei. În anul 2019 am mai avut o factură de la ei în sumă de 55000
lei pentru împăduriri plus acte de punere în posesie pentru noi. S-a făcut un drum de acces
pentru ca să tragă lemnul în suma de 70.000 lei. La care se adaugă facturi curente 11.000 lei
pentru paza. La ultima ședința a Ocolului Silvic Privat Codrii Zărandului am înteles că nu se
va plăti suma de 20 lei ci 14 lei plus TVA.
Domnul Popovici Lazăr
V-am spus: prin nepăsarea Primăriei Sebiș s-au pierdut bani multi. Să nu se supere
nimeni, vin cu hârtii și vă prezint cum v-au fraierit, propun ca în Consiliul Local să-i dam în
judecata și să se facă expertize pe 2 ani de zile și nu vom fi datori către ei. Vara trecută au
vândut 3 partizi de lemne in cuantum de 3000 m3, nu au adus Consiliului Local nicio hârtie,
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asa cum spune HG 715, trebuiau să ceară acordul Consiliului Local. Chiar dacă sunt datorii,
trebuie trimiși în judecata. Să hotarască instanța cine să plătească, noi să le dam bani lor sau ei
să plătească Primăriei. Din nepasare vin toate lucrurile cu pădurea, pădurea va fi o povară,
trebuie să se bage milioane de lei an de an pentru ca in 10 ani s-a distrus complet. Prin
amenajament nu te va lăsa să tai, doar ce pică, va trebui să băgăm bani în pădure.
Domnul Zbîrcea Isai
O povara pentru primărie reprezintă ADI Transport, ni s-a prezentat că trebuie să
plătim suma de 5000 lei/luna și am ajuns la suma 360.000 lei.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Am fost trași pe sfoara. Am spus ca ADI Transport este al II-lea F.C. Național și
Pădurea este al 3-lea. Putem să facem o Hotărâre de Consiliu și să ieșim, unele localități au
ieșit. Consiliul Județean încearcă să scape de cheltuieli și le aruncă către UAT-uri.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Ieri am vorbit 2 ore, acum vorbim din nou. Să înaintăm!
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Fiecare coleg să-și spună punctul de vedere, nu-i putem opri, interzice sau grăbi.
Domnul Ulică Adrian
Era sa fiu linșat de colegi pentru ca am propus să renunțăm la marirea de 7 % pentru
angajați, de ce să se scrie în Procesul verbal că eu am propus aceasta diminuare. Să hotărască
Consiliul Local dacă cresc salariile cu salariul minim pe economie sau se diminuează, sau se
păstrează.
Domnul Șodinca Petru
Aveți salarii minime în Primărie?
Domnul Ulică Adrian
Un angajat debutant nu este angajat cu salariul minim pe economie, este mai mare
salariul.
Domnul Zbîrcea Isai
Dacă de asta ne întrebăm dacă majorăm cu 7% pentru personalul cu care lucrezi este
mare bai în detrimentul lui Adi. Restul lucrurilor le aprobăm cu doua mâini… să se stingă
curentul din parcuri dacă vreți să facem ceva. Nici în Paris nu este așa ceva. Stingeți curentul
și să vedeți cum se reduc facturile.
Domnul Gavrilă Cornel
Sunt puțini numeric fotbaliștii care ne înjura acum să mai adăugăm pe alții.
Domnul Zbîrcea Isai
Sunt de acord cu această majorare.
14

Doamna Bătrâna Adriana
La fotbaliști nu le-am semnat eu contractul.
Domnul Șodinca Petru
Persoanele din instituție sunt plătite după coeficient, acesta se înmultește cu salariul
minim pe economie. Automat vă luați banii fără votul nostru. Dacă aveți buget.
Doamna Barbura Maurieana
Ponderea salariilor din Primărie este 35% din total buget.
Domnul Șodinca Petru
Oricum primesc salarii majorate pentru că se înmulțesc cu noul minim pe economie.
Domnul Strava Daniel
La angajare nu ni s-a cerut părerea, acum cand le trebuie majorare ni se cere nouă să
votăm.
Doamna Costea Angela
Ma uit la persoane și îmi pun problema cum este făcută justificarea celor 8 ore,
persoanele de față se exclud. Sunt și astfel de persoane. Toată lumea știe, dar nu ne asumăm
aceasta situație. Nu trebuie să plece nimeni dar trebuie să lucreze toată lumea. De aici, este
nemulțumirea, de la persoanele care lucrează în primărie și își văd salariul plafonat.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Eficiența nu ține de Consiliul Local ci de executiv.
Doamna Costea Angela
Trebuie să fim atenți la ce votăm.
Domnul Șodinca Petru
Se adresează secretarei, aveți coeficienți, coeficientul cu ce se înmultește pentru
salariul brut?
Secretar
Coeficientul se înmultește cu salariul minim pe economie pentru a stabili salariul de
baza.
Domnul Zbîrcea Isai
Este suma prevăzută în buget!
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Să fim eficienți.
Doamna Barbura Maurieana
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Să dezbatem personalul. Salariile sunt suficiente, sunt mai mari decât calculul
efectuat.
Domnul Ulică Adrian
La 30.01.2019 când a crescut salariul minin pe economie s-a făcut ședință, Consiliul
local a votat Organigrama și Statul de funcții, salariul minim fiind de 2080 lei.
Secretar
Organigrama si statul de functii s-au votat în aprilie 2019.
Domnul Ulică Adrian
În ianuarie 2019 s-au aprobat salariile și bugetul anului trecut s-au aprobat în aprilie
2019. Atunci salariul minim s-a votat înmulțindu-se coeficientul cu salariul minim. Alte
primării prin Consiliul local au lăsat la nivelul anului anterior salariile, altele le-au majorat.
Întreb eu: de ce la data de azi nu s-a stabilit Statul de Funcții. De ce nu s-a discutat
Organigrama și Statul de funcții să știm ce stabilim în buget. Așa ajungem la bălăcăreală.
Dacă Consiliul Local aprobă că se crește cu 7% este legal dacă nu, iar e legal. De ce anii
trecuți s-au făcut aceste modificări înainte de buget. Nu ia nimeni această hotărâre. Întreb și
eu pe doamna Secretar.
Secretar
Uitați-vă la alte primarii daca au aprobat organigrama inainte de buget, spre exemplu
Primăria Arad nu a aprobat organigrama și salariile, iar bugetul l-a aprobat în 31 ianuarie
2020.
Domnul Ulică Adrian
La Consiliul Judetean nu au coeficienți doar salarii.
Secretar
Vorbesc de Primăria Arad nu de Consiliul Judetean. Ai spus in cadrul comisiilor că
lași la aprecierea Consiliului local dacă aprobă majorarea sau nu?
Domnul Ulică Adrian
Ieri am fost atacat….
Secretar
Ai fost atacat pentru că ai spus că 25 de funcționari merg la piață.
Popovici Lazăr
Lipsește fișa postului de la angajați.
Secretar
Nu lipsește.
Popovici Lazar
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Nu poti să lucrezi în 6 ore cât lucrezi în 8 ore.
Domnul Ulică Adrian
La demnitari se plafonează salariile, vi se pare corect? La 3 persoane suma este de
34.000 lei și la 49 de salariați creșterea este de 270.000 lei.
Domnul Șodinca Petru
Care este valoarea salariilor de anul trecut, ai înmulțit coeficientul cu salariul minim
pe economie.
Domnul Ulică Adrian
Personalul a avut și salariu și coeficient, dacă era doar coeficient nu se mai punea
problema. Ce scrie în proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei. Nu știu! Scrie
coeficient și salar? Nu l-am văzut!
Doamna Costea Angela
Coeficienții sunt la latitudinea Cconsiliului local.
Domnul Gavrilă Cornel
Consiliul local a stabilit coeficienții la început, aceștia se pot modifica prin propunerea
sefilor de compartimente.
Domnul Zbîrcea Isai
Salariul minim a crescut și se înmulteste cu salariul minim pe economie.
Domnul Ulică Adrian
Revenind la buget, se suplimentează bugetul cu 1.47 mii lei, este venitul din
valorificarea de bunuri, totalul va fi de 15.930,6. Vor mai fi modificări la buget.
Doamna Barbura Maurieana
La protecție civilă apare suma de 183 mii lei pentru 2 persoane cheltuieli de personal
iar la cultura, unde sunt 3 persoane costul este de 150.000 lei. Vi se pare corect?
Domnul Ulică Adrian
La Protecție civilă Maris Marcel are spor pentru un proiect.
Doamna Barbura Maurieana
Nu a fost GAL-ul cel care a facut proiectul?
Doamna Costea Angela
Proiectul este facut de angajatul primăriei și are spor pentru acest proiect.
Doamna Barbura Maurieana
Cât spor are? Ce legatură are cu salariul acestuia?
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Domnul Feieș Cristian
Angajatul face proiectul și îl depune la GAL. În cadrul primăriei este posibilitatea ca
3-5 persoane să beneficieze de un spor pentru că participă la elaborarea și implementarea unor
proiecte din fonduri europene. Conducerea a desemnat pe Maris Marcel în acest proiect.
Contractul cu GAL este semnat, acum trebuie să fie facută achiziția buldoexcavatorului.
Achiziția este oprită, deoarece reprezentantul nu raspunde la telefon. Daca nu reușim să luam
buldoexcavatorul în urmatoarele luni, îl vom pierde.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Este prezent domnul director al Liceului Teoretic Sebiș, domnul Turnea Marius, îi
dăm cuvântul.
Domnul Turnea Marius
Am transmis o adresă către Consiliul Local cu un draft de buget, am identificat
proiectele necesare pentru acest an, reabilitare Școală generală, grupuri sanitare. Am văzut la
Buteni școala lor, am venit înapoi cu o mare frustare. De ce acolo se poate și la 5 km nu se
poate. Am ascultat discuțiile de până acum. Toate ne sunt îngaduite, dar nu toate ne sunt de
folos. Consiliul local stabilește oportunitatea și necesitatea. Polemica este constructivă dar să
oprim risipa și să ne aplecăm spre școala, sănătate și alte domenii de interes local. Am
încrederea că veți aproba fonduri pentru școala. Eu conduc vremelnic, în urma fiecăruia va
rămane ceva. Este un an complicat, cu buget diminuat înteleg că nu pot fi îndreptate toate
fondurile și energia către școala. Învațamântul să fie un domeniu prioritar.
Domnul Popovici Lazăr
La Buteni au stiut să-și aleagă constructorul și să-l urmarească. La Sebiș nu s-a știut
să-și aleaga constructorul și să-l urmareasca. La Sebiș am angajat firma fără angajati, poate
doar patronul a fost angajat. Am spus acum 2-3 ani că nu -i bine, șarpanta, a fost făcută
greșit, acum dăm alți bani să se refacă. La Buteni s-a observant și urmărit ce face
constructorul. La Sebiș a început unul și au venit alții, agricultori, copii care au terminat
școala, unii care au lucrat în Franta. Banii s-au dat și cheltuit. Știu din interior ce s-a facut. Nu
am discutat despre școala. Trebuie urmariți ce se face cu banul public.
Doamna Barbura Maurieana
Trebuie refacută șarpanta? Nu are garanție? Cine este vinovat?
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
A făcut-o bine, apoi a stricat-o vijelia și nu a mai vrut să o repare din acest motiv.
Domnul Popovici Lazar
Ce s-a făcut anul trecut la școala, trebuie refăcut.
Domnul Turnea Marius
Nu eu am contractat lucrările. Cand eu am contractat lucrarea am plătit firma
respectivă din banii de asigurări și am primit o garanție pentru 20 de ani. Eu sunt beneficiar.
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La sala de sport nu poți pune șarpantă fără proiect. Trebuie să fie în doua ape și nu mai vor fi
infiltrații. Să veniți la fața locului să se identifice problema.
Doamna Barbura Maurieana
Nu trebuie consilierii să meargă la fata locului, avem personal calificat.
Domnul Zbîrcea Isai
Rolul consiliului este de a aproba o investiție.
Doamna Barbura Maurieana
Este corect să se refacă ce s-a facut acum 3 ani?
Secretar
Întrebati-l pe domnul contabil.
Domnul Turnea Marius
Sala de sport a fost o eroare de proiectare, dupa 20-30 de ani nu poate fi reparată. Un
constructor serios îți da garanție maxim 2 ani. Este ca un bazin, apa nu ajunge la gurile de
colectare, rămane sus. Trebuie intervenit, altfel copiii nu vor mai putea să stea acolo, fiind
umezeală și igrasie.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Legat de transferuri, pentru învatamantul particular.
Domnul Ulică Adrian
Este vorba despre suma de 491.000 lei finanțarea de bază și s-a primit pentru grădinița
Samariteanul suma de 77.4 mii lei
Doamna Bătrâna Adriana
Am o întrebare legată de iluminatul public. Exista undeva 400.000 lei pentru încalzire,
iluminat forța motrice. Există din punct de vedere tehnic posibilitatea să diminuam numărul
de becuri, nu merge nimeni în parc noaptea. Să păstrăm designul dar să păstrăm un bec altul
să-l scoatem. La Întretinere iluminat este o suma de 90.000 lei. Ce presupune această sumă.
Este foarte mare sumă. In aproape toate localitățile este cam aceeași idee. Putem să facem
ceva pentru a face economie, becurile sunt foarte scumpe. Câteva zile în urmă nu era lumină
pe străzile laterale dar în centru era ca în Las Vegas.
Doamna Barbura Maurieana
400.000 lei este încalzirea sau iluminatul.
Domnul Ulică Adrian
Doar iluminatul public.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Dacă mai aveți ceva la buget.
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Domnul Toma Teodor - viceprimar
Să scriem despre spital și fotbal.
Domnul Ulică Adrian
Spitalul este una din prioritățile noastre, au fost marginalizați, acum le dăm, execuția
va fi egală cu alocarea.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Despre fotbal.
Domnul Ulică Adrian
În 31.01.2020 au fost cheltuiți 59.000 lei. Dacă vrem le dăm 1 miliard, dar de unde să
le dăm?
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Finanțăm echipa de copii și juniori și plătim obligațiile fiscale.
Doamna Costea Angela
Care-i suma? Nimic mai mult.
Domnul Ulică Adrian
Din economii avem 32.000 lei, din ziare total 47.000 lei la care se adaugă 50.000 lei
de la festival, total 97.000 lei. De la capitolul 70, în loc de 20 lei pe hectar se va plăti 14 lei
plus TVA, rezultă economii de 80.000 lei total 177.000 lei. Pentru copii și juniori suma de
20.000 lei așa cum scrie în referatul clubului, către ANAF 70.000 lei eșalonări anuale, un egal
de 90.000 lei . La fotbal multi dintre fotbaliști au renuntat, 8 fotbaliști. În referat clubul arată
că au plati restante: 187.000 lei la furnizori neachitați, 266.000 lei ANAF, alocarea pentru
acest an este de 70.000 lei, plus 200.000 lei salarii neachitate. Total 656.000 lei. La cei
200.000 lei salarii dacă se reziliază un contract de 4-5 zile, nouă nu ne spune nimeni. Nu se
poate face auditul că nu au acte. Nu am văzut un contract de jucător. Dacă jucătorul pleacă și
renunță pot să facă înregistrări contabile cu minus cele 3 salarii. Mai se vinde un jucător cu
peste 40.000 lei dar nu ai cu cine să lucrezi acolo.
Domnul Strava Daniel
Noi le dăm bani și nu putem să avem acte. Ducem poliția peste ei.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Acum se face auditul, dar nu se face din anul 2015. Cei de la audit nu primesc acte.
Soluția este ca într-o sedință să facem solicitare la Curtea de Conturi și atunci vor da acte,
altfel Curtea de Conturi va notifica Poliția.
Domnul Șchiop Iustin
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Auditorul nu vrea să scoată în relief faptele penale pentru că trebuie să le susțină în
instanță. Nu este o variantă. Varianta este să se facă o adresa Curții de Conturi să facă un
control pentru ca există suspiciuni de delapidare.
Domnul Gavrilă Cornel
Curtea de Conturi a facut odată un control.
Domnul Strava Daniel
Haideți să facem asta. Ce tot vorbim!
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Pentru grupul de copii și juniori și datorii.
Domnul Feieș Cristian
În referat suma pentru grupul de copii și juniori de 20.000 lei este pana în iunie.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Se intră în pauză competițională. Se poate face rectificare în toamnă. Total 20.000 lei
și ANAF eșalonare in sumă de 70.000 lei și plăți restante 59.000 lei.
Domnul Ulică Adrian
Rămân 87.000 lei bunuri și servicii sau pe salarii restante ale fotbaliștilor bani care se
vor mai diminua. Pentru Club suma este de 59.000 lei plus 177.000 lei, egal 236.000 lei
Domnul Toma Teodor
1.866.000 lei
Domnul Ulică Adrian
Ei au cerut o sumă, dar nu îi putem finanța.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Să specificăm că finantarea este pentru fisc.
Domnul Strava Daniel
Să faceți și adresa către Curtea de Conturi, ne învârtim ca bezmeticii, ei nu pățesc
nimic, noi le dăm bani.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Când a fost Curtea de Conturi au spus că trebuie verificați de noi, noi dam acesti bani
cu dedicație.
Domnul Strava Daniel
Cine face notificare către Curtea de Conturi din partea executivului?
Domnul Toma Teodor - viceprimar
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Facem dacă cereți, facem adresă către Curtea de Conturi. Ei au verificat până în 2017,
acum să verifice anii 2018 și 2019.
Domnul Strava Daniel
Verificarea Curtii de Conturi trebuie să fie de la ultimul control din 2016.
Secretar
Numarul de posturi din organigrama Clubului trebuie inclus in numarul de posturi
stabilit pentru Primarie.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
A rămas suma de 236.000 lei
Doamna Bătrâna Adriana
Trebuie făcuta o ședința pentru reorganizarea fotbalului.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Președintele clubului trebuie să vină cu Organigrama clubului.
Domnul Ulică Adrian
La fotbal dăm 20 000 lei pentru copii, 70.000 lei pentru esalonare, 59.000 lei sunt
plățile efectuate până la 31.01.2020, până acum totalul este 149.000 lei. Am făcut economii la
venituri, 47.000 lei de la ziar plus 50.000 lei de la festival plus diferența de la Ocol. Total
177.000 lei din economii.
Doamna Costea Angela
Să facem încalzirea la școală.
Doamna Bătrâna Adriana
Pe banii economisiti vreau să facem la școală încalzirea, să nu dăm la fotbal. Renunț la
o zi de festival. Dacă am facut economii, nu dau la fotbal.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Suma de 236.000 lei pentru fotbal este suma minima care trebuie să o dăm?
Domnul Strava Daniel
Trebuie să prindem în buget toate datoriile clubului. Trebuie să le plătim dacă intra în
atribuțiile noastre. Datoriile se ridică la 600.000 lei.
Doamna Barbura Maurieana
Sunt esalonate, pe anul 2020 trebuie să plătim 70.000 lei
Domnul Ulica Adrian
Eu cred că trebuie să se plăteasca parte din ce s-a angajat. Din suma de 59.000 lei am
plătit eșalonarea, trezoreria a modificat, a anulat la fotbaliști salariile cu contributiile restante.
Să se plătească 35.280 lei restanțe la bugetul de Stat. Suma restantă era de 266.000 lei la
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31.12.2019. Trebuie prins cu prioritate aceste sume. Din cei 200.000 lei poate s-au diminuat
la 150.000 lei, le mai intră înca 40.000 lei plus furnizorii neplătiți în sumă de 187.000 lei
total. Toti furnizorii sunt de pe lângă Sebiș. Suma este de 287.000 lei plus eșalonarea. S-a
împărțit pe trimestre, nu trebuie dați toți o dată. Banii se pot lua din trimestrul 4 de la
asistenții personali. Nu este nelegal. 10% se asigura de autoritățile locale, majoritatea
primăriilor așa fac. Facem un compromis, tot noi vom da acești bani. Luăm bani din trimestrul
4 și îi punem în alt loc.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Credeți că vom prinde proiectul cu reabilitarea termică?
Doamna Bătrâna Adriana
Mulți copii care învață în Școala generală au fost bolnavi din cauză că a fost frig. E
bine să facem încalzirea prin proiect, dar trebuie să avem și un alt plan. În liceu nu este frig.
Doamna Costea Angela
Cât a fost încalzirea pentru liceu?
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
218.000 lei.
Domnul Popovici Lazăr
Pentru învatamant suma de 966,6 mii lei în ce constă?
Domnul Ulică Adrian
Este adresa școlii cu suma de 198.000 lei, sumele defalcate din alocația
complementară. Cei 491,8 au venit prin adresă și merg cu destinatie legat de costul standard,
pentru combustibil și dați cu destinație de la Bugetul de stat. Ceilalți bani sunt alocații
complementare, școala a facut o adresă cu ce au nevoie și le-am acceptat tot din suma de
198.000 lei din care 80.000 lei au cerut obiecte de inventar. Cu 50.000 lei li s-a diminuat
suma pentru investiții licențe, pentru calculatoare. Au cerut în plus 70.000 lei pentru camera
de sticla. Și despre burse se poate discuta.
Doamna Costea Angela
Ce reprezinta suma de 77.000 lei, factura studiu de fezabilitate pentru canalizare și
alimentare cu apa
Domnul Ulica Adrian
Prețul este 130.000 este studiul; asta a ramas de anul trecut.
Doamna Costea Angela
Nu am reusit finalizarea discutiilor legate de fotbal, câți bani se alocă?
Domnul Ulică Adrian
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Pentru clubul sportiv suma de 379.000 lei, cheltuiti 59.000 lei, a rămas 320.000 lei,
care se împart: 70.000 lei eșalonare pentru ANAF; 20.000 lei pentru echipele de copii;
80.000 lei salarii restante ale celor care au rămas și 150.000 lei furnizori din totalul de
187.000 lei, urmează să fie analizați, esalonati furnizorii, total 379.000 lei. La școală se
propune alocarea in plus a sumei de 200.000 lei pentru reabilitare Scoala Generală, total
579.000 lei din care minus economie de 177.000 lei de la ziare și 50.000 lei de la festival,
răman 402.000 lei - renunțăm la asistenții personali. Banii vor veni în completare.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Președintele Clubului să vorbească cu fotbaliștii și să le transmită să-și rezilieze
contractele pe cale amiabilă.
Domnul Ulică Adrian
Modificările făcute pe buget sunt: la cap 51 se diminuează alte cheltuieli pentru
întreținere și functionare cu suma de 47.000 lei. Capitolul 67 subcapitolul 67.50 alte servicii
din domeniul culturii se diminuează cu 50.000 lei. La proiectul cu Activitățile cultural –
educative, festival se diminueaza cu aceeași sumă, 50.000 lei. Total 97.000 lei reprezintă
ecomonii. Se diminuează cu 80.000 lei servicii și locuinte, banii pentru ocol, total 177.000.
Se suplimentează bugetul clubului cu 320.000 lei - destinatia stabilită: ANAF, furnizori și
diferențe salariale.
Secretar
Nu s-au supus la vot aceste sume.
Domnul Ulică Adrian
Acum mentionez sumele. Suplimentarea pentru reabilitare termică Scoala Generala
cap 70.50, cu suma de 200.000 lei. Ne mai trebuie 343.000 lei de la Asistență socială, așa este
propunerea.
Doamna Costea Angela
Să ne uitam și la alte lucruri sa luam din alte părti. Iluminat forță motrica, la sala de
sport, să reducem din alta parte.
Domnul Popovici Lazăr
Încalzirea de la școală se poate face si cu 200.000 lei.
Doamna Costea Angela
La sectiunea alte bunuri și servicii, lucrări executate de Termo-Construct, 312.000 lei.
Sumele sunt enorme. Facturile nu pot fi negociate?
Domnul UlicăAdrian
Ei vor să-și acopere salariile pentru cei 5 oameni, ar fi 16.000 lei - 17.000 lei maxim
dacă ar fi un serviciu în cadrul Primăriei, altfel sunt cu 40% în plus.
Doamna Barbura Maurieana
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Cu salariile din primărie nu va fi mai ieftin.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Supun la vot suma pentru sport 379.000 lei.
Domnul Ulica Adrian
Fata de cele prezentate, bugetul arata cu plus 320.000 lei la fotbal, aveau 59.000 lei,
plus 200.000 lei la scoala, minus 364.000 lei. Să acceptati că mai primim la rectificare și la
alte modificări. Alte primării au mers cu aceasta sumă pe întreg anul.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Supun la vot pentru învatamant. Supun la vot suplimentarea cu 200.000 lei pentru
încalzire Școala Generală
Se aproba în unanimitate.
La spital nu s-a modificat nimic.
Supun la vot suplimentarea la fotbal.
Doamna Costea Angela
La fotbal mă abțin.
Ceilalti consilieri sunt de acord cu suplimentarea.
Domnul Gavrilă Cornel
Nu este vot separat pentru fotbal.
Doamna Costea Angela
Atunci de ce am votat fiecare separat? Mă supun majorității.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 2 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebiș
pentru anul 2020 cu modificarile facute și se aprobă astfel 13 voturi “pentru” si un vot
“abtinere” (doamna Costea Angela).
S-a adoptat Hotărârea nr. 12 a Consiliului Local Sebiș.
3.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020.
Doamna Barbura Maurieana
Căminul cultural de la Prunișor să nu apară în aceast program al achizitiilor publice,
este la pozitia 4, au avut curat Căminul Cultural. La întreținere fântâni arteziene apare suma
de 5000 euro. Nu are ce sa caute,
Domnul Strava Daniel
La flori este suma de 10.000 euro.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
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Am discutat si ieri. Avem referate la aceste sume? Nu trebuie sume estimative ci
referate. Eu nu sunt informat.
Doamna Barbura Maurieana
La marcaje este o sumă mare, anul trecut s-au facut.
Domnul Ulica Adrian
Marcajele s-au facut de 2 ori, pe centru și apoi și cele pentru parcare handicapați.
Domnul Zbîrcea Isai
Trebuie să se facă reorganizarea activitații sportive prin înfiintarea unei echipe de
handbal, cer să se înfiinteze așa ceva.
Doamna Barbura Maurieana
Înfiintare echipa de dansuri cu suma de 20.000 euro. Să punem 5000-10.000 euro. E
mult 20.000 euro
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Ar trebui să se refacă acest program de achizitii si să facem o altă sedintă. Dacă aveți
ceva de spus să spuneți.
Doamna Costea Angela
Toate lucrurile din acest program de achiziții sunt necesare. Dacă sumele au la bază un
document economic pentru aceste sume sunt de acord, și pentru altele să se vina în fața
noastră cu proiect de hotărâre, altfel nu știu dacă o sumă de 10.000 euro este asumată de
cineva.
Domnul Ulică Adrian
Nu este planul anual al investitiilor pentru a avea o documentație tehnică. Este doar
ceea ce vrem să achiziționam anul acesta. Trece printr-o procedura. Daca s-a spus ca un lucru
costa 10.000 euro, nu inseamna că îl și cumparăm. Noi nu știm ce vrem. De exemplu, vrem sa
reabilităm acoperisul de la școală, daca vine o finanțare ne trebuie o documentare, un caiet de
sarcini, vor veni între 3-5 firme.
Doamna Costea Angela
Ne trebuie un compartiment care sa urmareasca aceste lucruri.
Doamna Barbura Maurieana
Daca noi aprobam ceva compartimentul va spune că voi, Consiliul Local ați aprobat
acea suma. S-a mai spus de multe ori. Nu se poate să mergi pe asemenea sume.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Daca vrem sa fim rigurosi putem să amânăm.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
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Acesta este un plan de achizitii, doar cand se face lucrarea se fac restul de documente.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Noi suntem cei care voteaza sumele.
Domnul Strava Daniel
Se va spune Consiliul Local a votat ca și legați la ochi.
Doamna Barbura Maurieana
Nu sunt de acord cu suma de 25.000 euro pentru reorganizarea activitatilor sportive.
Cine stie sa ne spuna ceva?
Domnul Gavrila Cornel
Sa ramana obiectivul dar cu 0 lei. Sa se taie banii sa se faca activitatea cu voluntari.
Domnul Sodinca Petru
Sunt unele poziții care au valoare mare.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Sumele de bani de la achiziții sunt mai mari decat bugetul,
Secretar
Ar trebui să se încadreze în buget.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Putem propune sa se amane acest punct, punctul 3 pentru o altă ședință. Tabelele
trebuie să fie bazate pe realitate
Domnul Feies Cristian
Doar initiatorul proiectului poate sa retraga un proiect de pe ordinea de zi.
Secretar
Este vorba de amanare, nu retragere. Domnii consilieri pot hotari.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Putem sa il amanam pentru a se discuta intro alta sedinta. Asa stiu. Orice consilier
poate sa faca aceasta propunere.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Sa revina cu un plan de achizitii refacut si real. Supun la vot amanarea punctului 3 si
refacerea acestui plan de achizitii pe baza reala.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Totul este estimativ. Ce inseamna real?
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Doamna Barbura Maurieana
Nu se pune suma de 15.000 de euro, se poate pune o suma de 5000 euro sau 7000
euro.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Daca sunt si alte propuneri? Daca nu, propunerea mea este sa se retransmită catre
initiator, care sa-l trimita la compartimente spre a fi refacut.
Domnul Schiop Iustin
Cum se va gasi baza reala, sa-mi spuna doamna Barbura.
Doamna Barbura Maurieana
Achizitiile din anul 2019 la flori arbusti cat au fost. Sa vedem o factura.
Domnul Schiop Iustin
Daca vin cu alte cantitati mai mari?
Doamna Barbura Maurieana
Este aceeasi suprafata! La marcaje am platit 7000 euro, nu 15.000 euro.
Domnul Schiop Iustin
Nu se poate merge pe o baza reala, tot pe estimare se va merge.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Sunt 2 pozitii, sa amanam pentru o alta sedinta sau sa o votam in aceasta forma
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 3 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind programul anual al achizitiilor publice pentru
anul 2020, in forma actuală și se aprobă astfel: 13 voturi “pentru” si 1 ,,abtinere’’ (d-na.
Barbura Maurieana). Cu mentiunea sa se prezinte fiecare achizitie.
S-a adoptat Hotărârea nr. 13 a Consiliului Local Sebiș.
4.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 4 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice
propuse a se desfășura în anul 2020, în orasul Sebis.
Doamna Barbura Maurieana
Nu vad concert de colinzi, în fiecare an am avut.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Este la pozitia 17 – spectacol de muzica.
Doamna Costea Angela
La pozitia 9 este Revelionul Pensionarilor
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
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Sa se modifice si sa se noteze concert de conlinde, fara suma.
Secretar
Totalul activitatilor culturale se diminuează cu 50.000 lei. La festival va fi suma de
150.000 lei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 4 al
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor culturalartistice propuse a se desfășura în anul 2020, în orasul Sebis și se aprobă în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local Sebiș.
5.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 5 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unitatilor de învățământ
preuniversitar de pe raza orașului Sebiș, pentru anul scolar 2020-2021.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 5 al
ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unitatilor de învățământ
preuniversitar de pe raza orașului Sebiș, pentru anul scolar 2020-2021 și se aprobă în
unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 15 a Consiliului Local Sebiș.
6.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 6 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local al
orasului Sebis aferenta anului 2020, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad si mandatarea
reprezentantului orasului sa aprobe pentru anul 2019, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, in numele si
pe seama Consiliului Local Sebis cuantumul anual al cotizatiei prevazuta pentru
Consiliul Local al orasului Sebis si bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei.
Doamna Barbura Maurieana
Nu ne mai fac niciun serviciu, suntem obligati sa le platim cotizatia.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Suntem inscrisi.
Domnul Gavrila Cornel
Nu suntem anuntati in scris ca nu vor mai face aceasta.
Domnul Feies Cristian
Toate localitatile sunt in aceasta asociatie. La ADI Deșeuri se plătește în funcție de
numărul de locuitori. Au o conducere, sunt cei care organizează licitații pentru operatori și
monitorizează activitațile firmelor. Sunt independent de firme. Dacă firma care strânge
gunoiul pleacă, ei organizează o nouă licitație.
Doamna Barbura Maurieana
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Ei nu au obligatie fata de noi!
Domnul Feies Cristian
Ei vor monitoriza activitatea UAT-urilor in aceasta perioada, daca ridica sau nu
gunoiul, si pregatesc licitația pentru o altă firmă.
Doamna Barbura Maurieana
Inseamna ca foarte curand situatia va fi rezolvata
Domnul Feies Cristian
A mai fost o situatie de acest fel pe Valea Muresu;ui, a durat 6 luni. Asa sunt
licitatiile.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 6 al
ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Consiliului
Local al orașului Sebiș aferentă anului 2020, la bugetul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad și
mandatarea reprezentantului orașului să aprobe pentru anul 2020, în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul
Arad, în numele și pe seama Consiliului Local Sebiș cuantumul anual al cotizației
prevazută pentru Consiliul Local al orașului Sebiș și bugetul de venituri și cheltuieli al
Asociației și se votează astfel: 13 voturi “pentru” si o “abținere” (d-na Barbura Maurieana).
S-a adoptat Hotărârea nr. 16 a Consiliului Local Sebiș.
7.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 7 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de închiriere
pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea Aradului, nr. 3.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 7 al
ordinii de zi Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de
închiriere pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea Aradului, nr. 3 și se aprobă
în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 17 a Consiliului Local Sebiș.
8.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 8 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin ANL pentru tineri
destinată închirierii rămasă vacantă, doamnei Lupei Roxana-Gianina.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 8 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin ANL
pentru tineri destinată închirierii rămasă vacantă, doamnei Lupei Roxana-Gianina și se
aprobă în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 18 a Consiliului Local Sebiș.
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9.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 9 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Sebiș, pe anul 2020.
Doamna Barbura Maurieana
Care sunt modificarile?
Domnul Toma Teodor - viceprimar
Nu sunt modificari.
Domnul Popovici Lazar
Organigrama este prea stufoasă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 9 al
ordinii de zi -Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii
pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Sebiș, pe anul 2020 și se aprobă astfel: 11 voturi “pentru” și
3 “abtineri” (d-na. Costea Angela, d-na. Barbura Maurieana și d-l. Popovici Lazar).
S-a adoptat Hotărârea nr. 19 a Consiliului Local Sebiș.
10. Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 10 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru
Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 10 al
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
Funcții pentru Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020 și se aprobă în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 20 a Consiliului Local Sebiș.
11. Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 11 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate în cadrul Direcției de asistență socială prin Compartimentul de
asistență socială în anul 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 11 al
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de asistență socială prin Compartimentul
de asistență socială în anul 2020 și se aprobă astfel: 13 voturi “pentru’ si 1 “abtinere” (d-l.
Popovici Lazar).
S-a adoptat Hotărârea nr. 21 a Consiliului Local Sebiș.
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12. Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 12 al ordinii de zi –
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
local al orasului Sebiș al domnului Borlea Radu.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Avem o adresa de la Partidul National Liberal pentru ca domnul Borlea Radu sa
devina membru in cadrul Consiliului Local Sebis.
Comisia de validare a hotarat sa propuna validarea mandatului de consilier local al
domnului Borlea Radu.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier local al domnului Borlea Radu.
Consilierul supus validării se va ridica în picioare , el nu va vota .
Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatului se face cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă.
- Cine este pentru ?
14 voturi ,,pentru’’
- Cine este împotrivă ? nimeni
- Dacă se abţine cineva ?
1 ,,abţinere’’ (dl Borlea Radu)
Domnul Borlea Radu depune jurământul in fata Consiliului Local Sebis
S-a adoptat Hotărârea nr. 22 a Consiliului Local Sebiș.
13.
Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II, anul 2019.
14.

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș.

-Adresa domnului Onica Traian, domiciliat în Sebiș, strada Zărandului nr. 1,
înregistrată la Primăria orașului Sebiș la nr. 764/06.02.2020 prin care solicită să ia în
arendă suprafața de 50,4 ha teren situat în extravilanul orașului Sebiș.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Luam act de acesta adresă.
Doamna Barbura Maurieana
Să se țină cont că și alte adrese au fost facute și nu s-au mai dat terenuri.
-Adresa Instituției Prefectului – Județul Arad nr. 910/04.02.2020 înregistrată la
Primăria orașului Sebiș la nr. 766/06.02.2020 prin care solicita punerea la dispozitia
Cancelariei Prefectului – Judetul Arad, a unui birou zonal in incinta Primariei orasului
Sebis.
Domnul Popovici Lazar
La Primaria veche nu este birou, daca Prefectura ne cere. Nu mai este spatiu disponibil
acolo unde este GAL-ul?
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Doamna Barbura Maurieana
Nu este bine sa se ofere un birou in cadrul Primariei.
Domnul Ulica Adrian
Orice adresa de la Prefectura se face de la un anume serviciu sau compartiment, incepe
cu citarea temeiului unor articole, asa incepe o adresa facuta de Prefectura.
Domnul Zbircea Isai
Daca este in temeiul legii sa fim de acord.
Doamna Barbura Maurieana
Nu avem ce face cu asa ceva. Poate fi politic.
Domnul Zbircea Isai
Nu este specificat in baza carei legi ni se cere acest lucru, nu poti sa-i dai.
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Consiliul local a dat aviz negativ. Adresa nu este bazata pe Lege.
-Adresa ADI Deseuri nr. 465/07.02.2020 inregistrata la Primaria orasului Sebis la
nr. 820/07.02.2020 prin care informeaza despre situatia deseurilor
Domnul Barna Gheorghe - presedinte de sedinta
Este vorba despre o comunicare de la ADI Deseuri, o cititi dumneavoastra.
-Adresa nr. 1218/16.01.2020 a Consiliului Judetean Arad inregistrata la Primaria
Sebis la nr. 369/21.01.2020 cu privire la cotizatia ADI Transport Public Arad
Domnul Toma Teodor - viceprimar
S-a primit de la domnul avocat Trinc o adresa, ne descrie faza procesului cu BCR.
Domnul Ulică Adrian
Suntem in litigiu cu BCR. La primul proces, instanta a incuviintat ca un Expert
contabil din Bucuresti sa faca expertiza contabila referitor la dobanzile majorate, dobanzi
penalizatoare. In data de 6 martie se va prezenta la Tribunalul Bucuresti ultima expertiza
facuta, cat au reprezentat dobanzile penalizatoare si daca din suma 370.000 lei expertul poate
să spuna ca banca sa ni le restituie. S-ar putea asa intampla. Al doilea dosar pentru controlul
Curtii de Conturi pentru anii 2015-2016 este angajat domnul avocet Trinc. La sedinta din
11.12.2019 instanta a incuviintat ca doamna Chirulescu Gabriela sa faca o expertiza contabila.
Avocatul prin substituire a cerut un expert asistent, ca si la primul dosar, sa ne ajute; sa nu
lase doar expertul desemnat de Tribunal sa faca expertiza singur. BCR-ul la randul sau a
angajat un expert parte, sa hotarati daca sunteti de acord sa angajam si noi un expert parte.
Doamna Chirulescu este expert contabil independent dar poate fi influentata de expertul
contabil angajat de BCR. Dacă nu venim să ne apărăm s-ar putea să fie partinitor sa mearga
pe clauza bancii.
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Domnul Gavrila Cornel
Inainte cine a fost expertul nostru?
Domnul Ulica Adrian
Doamna Borza a fost inainte, acum lucreaza cu o alta doamna expert la primul dosar,
vor depune expertiza finala in 06 martie. La fel a fost si cu acest al doilea dosar. Azi este
14.02.2020 iar in 19.02.2020 are loc la Tribunalul Bucuresti infatisarea, ne pun in vedere sa
platim 1800 lei ceruti in avans pentru inceperea expertizei si incuvinteaza sa punem la dosar
legitimatia pana la data de 19.02.2020. Din aceasta cauza va informam: angajam sau nu
expert, o expertiza costa in jur de 18.000 lei.
Domnul Sodinca Petru
Dacă se pierde procesul cine plătește?
Domnul Ulică Adrian
Nu se plătește. De ce am dat în judecată? Dacă am intrat în horă…Dacă ne-am retrage
este cu 2 tăișuri, tot se pot întoarce împotriva noastră, poate să vină cineva să spună că nu ne
pasă, nu ne apărăm.
Domnul Gavrilă Cornel
Totul este facut în numele Primăriei, deci Primăria să continue.
Domnul Ulică Adrian
Să facem același lucru cu angajarea unui expert ca și în primul dosar, să nu lăsam să
fie influențat expertul.
Domnul Gavrilă Cornel
Însăși instanța are această rezervă.
Domnul Ulică Adrian
Consiliul Local a fost cel care a început procesul cu banca, tot Consiliul local este cel
care poate renunța la proces.
Domnul Șodinca Petru
Să se continue.
Domnul Toma Teodor - viceprimar
La urmatoarea ședință ordinară doamna Fibia și domnul Trînc vor prezenta un raport
cu procesele pe rol. L-am angajat avocat pe domnul Trînc iar cu doamna Fibia care este
avocatul nostru nu putem întrerupe procesele începute.
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Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sebiș
din data de 14.02.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, declară închisă
ședința Consiliului Local Sebiș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Prof. BARNA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL
jur. SÎRB LAVINIA

Tehnoredactat și consemnat
jur.PETRIȘOR CLARA
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