Județul Arad
Orașul Sebiș
Consiliul local
Proces verbal
Încheiat azi, 16.09.2020 cu ocazia ședintei extraordinare convocata de indata a
Consiliului Local Sebiș.
Convocarea consilierilor de indata în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția
primarului nr. 204 din 16.09.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și invitații
adresate domnilor consilieri.
Sunt prezenți la ședință 14 consilieri locali după cum urmează: doamna Barbura
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Borlea Radu, domnul Carpine Aurel,
doamna Costea Angela, domnul Gavrila Cornel, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca
Traian, domnul Strava Daniel, domnul Schiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma
Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru.
Absenta este: doamna Bătrâna Viorica
La sedința participă domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar, doamna
Sîrb Lavinia, secretar general, doamna Petrișor Clara, consilier juridic. Participa de asemenea
domnul Feieș Cristian, administrator public, domnul Ulica Adrian sef serviciu ContabilitateBuget
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de
16.09.2020 a Dispozitiei nr. 204/2020 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, supune la vot ordinea de zi a
ședinței
Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general consolidat al Orasului Sebis pe
anul 2020.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii evaluate a unor bunuri din patrimoniul
public al orasului Sebis.
3.
Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis
nr. 77 din nr. 31.08.2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Sebiș în domeniul
public al județului Arad a unor terenuri intravilane în suprafață de 5028 mp și în suprafață de
5303 mp, înscrise în CF nr. 305116 Sebiș, respectiv CF nr. 305117 Sebiș.
4.
Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Funcții pentru Spitalul de Boli
Cronice Sebiș incepand cu data de 01.10.2020
Cine este pentru ? Unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 85 a Consiliului Local Sebiș.
1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 1 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general consolidat al Orasului Sebis
pe anul 2020.
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Domnul Ulica Adrian
Pentru a putea beneficia de prevederile art. 24 si 25 din OUG 135/2020 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prin care se vor putea aloca bani de la Ministerul
Finantelor era necesara aceasta sedinta. La unitatile administrativ teritoriale la subdiviziunile
din subordine, in cazul nostru, Spital, Club sportiv, Scoala cine are datorii la data de
31.07.2020 inregistrate in contabilitate si raportate la finante, datorii catre furnizori si catre
bugetul de stat aceste datorii se sting cu banii alocati de Ministerul Finantelor. Dupa analiza
efectuata la nivelul institutiei orasului Sebis s-a constatat ca de prevederile aplicarii OUG
135/2020 ar beneficia CS National Sebis. S-au facut demersuri la Finante cu incadrarea in
articolele Ordonantei si s-a solicitat suma de 186.000 lei, dupa intrarea banilor in cont in timp
de 3 zile trebuie sa se compenseze aceste sume. Din acest motiv am facut sedinta de indata.
Cel tarziu poimaine sa se faca platile. Primim banii de la Ministerul Finantelor, îi prindem la
partea de venituri, iar la partea de cheltuieli transferam banii Clubului. Clubul in momentul in
care primeste banii sa faca ordinele de plata, sa faca platile pentru restante, esalonarile pe care
le au, datoria se compenseaza cu bugetul de stat. Raman 35.000 lei datorie.
Doamna Costea Angela
Primaria nu are datorii la 31.07.2020, numai Clubul Sportiv se afla in aceasta situatie?
Daca se afla in aceasi situatie si Spitalul sau Scoala?
Domnul Ulica Adrian
S-a facut o analiza. Probabilitatea este foarte mica. In Ordonanta scrie ca suma alocata
este de 1.116.000.000 mii lei pe tara. Daca noi nu am avea platiti de exemplu la asistenti
personali, s-a stins ce e mai vechi. Este foarte mica probabilitatea sa ai datorii la 30 iunie si la
data de azi. Un furnizor care lucreaza cu statul nu are voie sa lucreze cu statul decat daca are
certificat fiscal, ca nu are datorii. Pentru Spital datoriile de 60.000 lei au fost acoperite. Scoala
nu are datorii. Pentru Clubul sportiv certificatul fiscal spune ca are datorii de 219.000 lei, dar
nu s-au compensat decat 186.000 lei.
Doamna Costea Angela
In referat scrie ca salariile de baza sunt in valoare de 100 mii lei. Intra la datorii?
Domnul Ulica Adrian
Categoric. Aici sunt prinse CAS-ul, Sanatatea.
Doamna Costea Angela
CAS-ul si sanatatea urmeaza.
Domnul Ulica Adrian
De 1 an si jumatate se retine de la angajat tot ce inseamna CAS, sanatate, singurul care
se plateste de unitate este procentul de 2,25. Din acest motiv 100.000 lei sunt prinsi pe salarii
de baza, au in esalonare restante de acum 2 ani cand contributia unitatii era sanatate si CAS.
Doamna Costea Angela
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Acum avem salarii restante? Nu am avut salarii restante ci contributii la salarii, acestea
nu s-au platit.
Domnul Ulica Adrian
Contributiile nu s-au platit.
Doamna Costea Angela
De 1 an si jumatate nu au fost platite la zi contributiile pe salarii?
Domnul Ulica Adrian
De 6 luni de zile nu mai au angajati decat 3 persoane.
Domnul Strava Daniel
Ce fac acele 3 persoane? Din moment ce clubul este inchis momentam? Este un
contabil angajat, ce face 4 ore pe zi acolo? Femeia de serviciu ce curata? Cealalta persoana?
Domnul Ulica Adrian
Taie iarba.
Domnul Strava Daniel
Taie iarba odata la 3 luni. Justificati aceste persoane!
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Daca Guvernul vrea sa le plateasca datoriile sa îi lasam.
Domnul Strava Daniel
Ascundem mizeria sub pres. Ce fac aceste 3 persoane acolo?
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Aceasta este o intrebare justificata si de actualitate.
Domnul Barna Gheorghe
Cum s-a ajuns sa nu stinga datoriile?
Doamna Costea Angela
Nu au ei organigrama?
Domnul Toma Teodor- viceprimar cu atributii de primar
Se doreste sa se creeze 3 posturi in organigrama Primariei. Restul sa fie cu contract
sportiv.
Doamna Costea Angela
Asa au fost cu contract sportiv intotdeauna. Dar aceste persoane trebuiau sa fie trecute
in organigrama si apoi aprobata organigrama in consiliul local, noi nu stim de ce sunt 3.
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Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Noi am discutat ca nu poate functiona Clubul fara aceste 3 persoane, director, contabil
si casier.
Doamna Barbura Maurieana
Daca Clubul este al nostru se poate si fara contabil.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Aceasta este tema pentru consiliul local viitor.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Cine este pentru ? 13 voturi
Abtineri? 1 abtinere (doamna Costea Angela)
S-a aprobat Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului general
consolidat al Orasului Sebis pe anul 2020.
S-a adoptat Hotărârea nr. 86 a Consiliului Local Sebiș.
2.
Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 2 al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii evaluate a unor bunuri din patrimoniul
public al orasului Sebis.
Doamna Costea Angela
Care drum, tine de sedinta trecuta?
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Este drumul care traverseaza localitatea Donceni, se transfera la Consiliul Judetean
care are fonduri, pentru a-l repara.
Domnul Ulica Adrian
Cele 2 terenuri se dau din patrimoniul public al orasului in patrimoniul public al
judetului pentru a se putea repara.
Doamna Costea Angela
Nu era mai bine sa ne fi dat ei bani sa il fi reparat noi?
Domnul Barna Gheorghe
Nu cred ca era posibil fiind fonduri europene.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Am predat portiuni si din oras.
Domnul Ulica Adrian
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Neaparat le trebuie si valori, acestea vor fi inregistrate in contabilitate. Este o
Ordonanta care spune ca cel putin odata la 3 ani se face o evaluare a patrimoniului cu un
expert sau se poate da si printr-o decizie interna ca unele bunuri din domeniul privat sa aiba o
anumita valoare. Aceste terenuri nu au fost niciodata evaluate. S-a dat valoare de catre noi.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Cine este pentru ? Unanimitate
S-a aprobat Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii evaluate a unor
bunuri din patrimoniul public al orasului Sebis.
S-a adoptat Hotărârea nr. 87 a Consiliului Local Sebiș.
3.
Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis
nr. 77 din nr. 31.08.2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Sebiș în
domeniul public al județului Arad a unor terenuri intravilane în suprafață de 5028 mp și
în suprafață de 5303 mp, înscrise în CF nr. 305116 Sebiș, respectiv CF nr. 305117 Sebiș.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Cine este pentru ? Unanimitate
S-a aprobat Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local Sebis nr. 77 din nr. 31.08.2020 privind trecerea din domeniul public al
orașului Sebiș în domeniul public al județului Arad a unor terenuri intravilane în
suprafață de 5028 mp și în suprafață de 5303 mp, înscrise în CF nr. 305116 Sebiș,
respectiv CF nr. 305117 Sebiș.
S-a adoptat Hotărârea nr. 88 a Consiliului Local Sebiș.
4.
Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind privind modificarea Statului de Funcții pentru Spitalul de
Boli Cronice Sebiș incepand cu data de 01.10.2020
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Spitalul a depus un nou stat de functii, poate datorita masurilor care s-au luat acum,
avand in vedere lipsa de personal. Transforma ceva posturi, aveti o lista in mapa.
Domnul Strava Daniel
Pe perioada pandemiei sunt posturi pe perioada determinata. Dupa aceasta perioada
porturile devin nule.
Domnul Popovici Lazar
In referat scrie ca se redistribuie nu se fac angajari.
Domnul Strava Daniel
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Nu este bine in referat, posturile sunt pe durata determinata.
Domnul Popovici Lazar
Posturile de pe care se i-au acesti oameni se blocheaza. Dupa terminarea acestei
perioade acei oameni revin pe posturile lor.
Doamna Sirb Lavinia - Secretar General UAT
Cititi referatul pana la capat.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Doamna secretar, ne puteti lamuri?
Doamna Sirb Lavinia - Secretar General UAT
In referat se arata ca se solicita suplimentarea Statului de Functii pe o durata
determinata, pe perioada starii de alerta, cu 5 posturi, 3 de asistenti medicali generalisti
debutanti si 2 posturi de asistenti medicali generalisti principali pentru a se putea realiza
continuitatea triajului epidemiologic al pacientilor. Pe posturile vacante vor fi delegate
persoane din cadrul compartimentelor spitalului.
Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta
Cine este pentru ? - Unanimitate
S-a aprobat proiectulul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții
pentru Spitalul de Boli Cronice Sebiș incepand cu data de 01.10.2020.
S-a adoptat Hotărârea nr. 89 a Consiliului Local Sebiș.
Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordionare convocata de indata
a Consiliului Local Sebiș din data de 16.09.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă
Cornel, declară închisă ședința Consiliului Local Sebiș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
GAVRILĂ CORNEL

SECRETAR GENERAL U.A.T.
SIRB LAVINIA

Tehnoredactat și consemnat
PETRIȘOR CLARA
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