
 
 

1 
 

Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 17.01.2020 cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția primarului nr. 5 

din 13.01.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și prin invitații scrise adresate 
domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 13 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 Șchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, 
domnul Zbîrcea Isai Doru. 

Absent: domnul Strava Daniel.  
Dl. Demetrescu Radu viceprimar cu atributii de primar este in concediu de odihna. 
La sedința participă, doamna Sîrb Lavinia, secretar și doamna Petrișor Clara, consilier 

juridic.  
Participă, de asemenea, domnul Ciucur Ioan, cetatean al orașului Sebiș.  
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  13.01.2020 

a  Dispozitiei nr.  5/2020 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, propune suplimentarea 
ordinii de zi a sedintei prin adaugarea ,,Intampinarii’’ formulata in dosar nr.2457/108/2019 al 
Tribunalului Arad si supune la vot urmatoarea 
 

Ordine de zi 
 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele  Consiliului 
Local Sebiș din data de 10.12.2019, 23.12.2019, 30.12.2019. 
2.       Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost 
modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019 
3.      Proiect de hotărâre privind  propunerea calificativului la evaluarea performantelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Oras Sebiș, pe anul 2019. 
4.      Prezentarea adresei nr. 2545/19.12.2019 înregistrată la Primaria orașului Sebiș la nr. 8310 
din 30.12.2019 a Camerei de Conturi Arad, prin care solicită Consiliului Local al orașului Sebiș 
să ia măsuri care să asigure ducerea  la îndeplinire, în totalitate, a celor dispuse prin Decizia 1247 
din 08.06.2018 emisă de Camera de Conturi Arad. 
5.         Prezentarea ,,Intampinarii’’ formulata in dosar nr.2457/108/2019 al Tribunalului Arad. 
 Cine este pentru? Unanimitate. 
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 S-a adoptat Hotărârea nr. 1 a Consiliului Local Sebiș. 
 
 Domnul Zbîrcea Doru – președinte de ședinta 
 Deoarece între noi se afla domnul Ciucur, îi dăm cuvântul. 
 Domnul Ciucur Gheorghe 
 Multumesc domnilor consilieri pentru sprijinul acordat în publicarea volumului de poezii. 
Citește câteva poezii din volumul său domnilor consilieri și înmanează fiecarui consilier câte o 
carte. 
  
 Domnul Zbîrcea Doru – președinte de ședinta 
 Multumim domnule Ciucur. 
 
1.       Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 1 al ordinii de zi - Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele  Consiliului Local 
Sebis din data de 10.12.2019, 23.12.2019, 30.12.2019.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, 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 10.12.2019, 23.12.2019, 30.12.2019 și se aprobă în unanimitate de voturi.
  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 2 a Consiliului Local Sebiș.  
 
2.       Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect de 
hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 
astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019.  
 Domnul Zbîrcea Doru – președinte de ședință 
 Acest punct se repeta, trebuie reluat și în acest an. Este tot ce am aprobat anul trecut. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Primarul orașului este reprezentantul orașului, în lipsa lui reprezentat este domnul Feieș 
Cristian. 
 
 Domnul Zbîrcea Doru – președinte de ședință  
 Data viitoare să stăm să ne gândim dacă mai vrem să  stăm în Asociație sau nu. Încep să 
se retragă la gramadă din aceasta Asociație. 
  
 Doamna Costea Angela 
 Sunt aceleasi condiții? 
  
 Domnul Toma Teodor - consilier cu atribuții de viceprimar 
 Sunt aceleași conditii, mai aderă și alte localități la Asociație.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii de 
zi- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în 
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Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019 și se aprobă 
în unanimitate de voturi.  
   
 S-a adoptat Hotărârea nr. 3 a Consiliului Local Sebiș. 
 
3.      Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de 
hotărâre privind  propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al UAT Oras Sebiș, pe anul 2019.  
 Domnul Toma Teodor 
 Din acest an, denumirea este de Secretar General, anual am acordat un calificativ 
Secretarului Primăriei. Eu zic că și-a făcut datoria, propunerea mea  este calificativul “Foarte 
Bine”. 
  
           Domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii de 
zi- Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Oraș Sebiș, pe anul 2019, cu  
acordarea calificativului ,,Foarte Bine’’ și se aprobă în unanimitate de voturi.  
 
 S-a adoptat Hotărârea nr.4 a Consiliului Local Sebiș. 
 
4.      Prezentarea adresei nr. 2545/19.12.2019 înregistrată la Primăria orașului Sebiș la nr. 8310 
din 30.12.2019 a Camerei de Conturi Arad, prin care se solicită Consiliului Local al orașului 
Sebiș să ia măsuri care să asigure ducerea  la îndeplinire, în totalitate, a celor dispuse prin Decizia 
1247 din 08.06.2018 emisă de Camera de Conturi Arad.  
 
  Domnul Toma Teodor consilier cu atributii de viceprimar 
  Este un document care se adresează Consiliului Local. Această adresă este adresată 
Consiliului Local al orașului Sebiș. Am obligația să supun atenției Consiliului Local această 
adresă. Am făcut o sinteză a sarcinilor îndeplinite și neîndeplinite. Din cele 18 măsuri dispuse la 
verificarea din luna decembrie 2019, de către domnii Iacob și Horvath. Adresa este spre studiu și 
informare.  11 măsuri au fost îndeplinite în totalitate, iar 7 au fost îndeplinite partial. 
Am făcut o sinteză asupra celor 7. La pagina 6 pe perioada auditată se referă la sarcina privind 
controlul Managerial Intern și la audit. Posturile de audit au fost scoase la concurs, din cei 5 
candidați nu s-a calificat niciunul, trebuiau să facă 50 de puncte. Dorim să reprogramăm. 
Standardul a fost prea sus. În comisia de concurs au fost desemnați prin dispozitie a Primarului 
doamna Sîrb, domnul Ulică și domnul Miculescu. Au fost concurenți care s-au apropiat de 50 de 
puncte. Trebuie să organizăm auditul. Rog pe doamna Secretar să ne detalieze acest punct. 
 
 
 Secretarul General 
 Nu este cazul să detaliez. Acest punct este cel mai putin important din raport. 
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 Doamna Costea Angela 
 S-a cerut experientă? 
  
 Secretarul General 
 Au fost 2 posturi, unul de asistent cu vechime de 1 an și unul superior cu vechime de 7 
ani. 
 
 Doamna Costea Angela 
 S-a cerut vechime în specialitate, adica au lucrat în audit? 
 
 Secretar General 
 Se cere vechime în specialitatea studiilor necesare. Se pot înscrie persoane care au 
absolvit știinte juridice sau economice. Pentru postul de auditor superior s-au înscris 3 persoane, 
niciuna nu a reusit să obtina punctajul de 50 de puncte. Pentru postul de auditor asistent s-au 
înscris 2 persoane. 
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Nu ai cum, trebuie esperinta in audit. 
 
 Secretar general 
 Asa prevede legea. La momentul controlului efectuat de Curtea de Conturi nu am avut 
aceste posturi. În prima etapă am infiintat aceste posturi apoi le-am scos la concurs. Nu am avut 
posturile in organigrama, deși era obligatoriu. A fost cerința lor și apoi să le ocupam. Le-am scos 
la concurs nu s-a calificat nimeni, le vom mai scoate. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Avem procesele cu Banca Comerciala, la București, pentru ambele procese am angajat 
avocat. 
 
 Domnul Sirca Traian 
 Pe cine? 
 
 Domnul Toma 
 De la Arad. 
  
 Domnul Barna Gheorghe 
 Nu poate să ne facă un raport în ce stadiu sunt aceste procese ? Știu că se pot urgenta. 
Propun să vorbim cu avocatul pentru urgentarea și finalizarea proceselor. 
  
 Domnul Gavrilă Cornel  
 A fost o cerință a Consiliului Local care urma să fie prezentată cu toate procesele, nu doar 
cu acestea. 
  
 Secretar general 
 A fost inmant domnului Șchiop tabelul cu procesele la o sedinta anterioara. 
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 Domnul Toma Teodor - consilier cu atribuții de viceprimar 
 Ca informare pentru dumneavoastră. De la avocat trebuie să recuperăm 66.900 lei pentru 
că în urma a 13 litigii câștigate nu s-au cerut cheltuieli de judecată. S-a demarat această acțiune.  
Mai avem procese cu  Clubul Sportiv la Gurahonț. 
  
 Domnul Zbîrcea Doru 
 Ați făcut vreun calcul să vedeți dacă prejudiciul a fost mai mic decat onorariul acordat? 
Ar trebui să vedem și asta! 
  
 Doamna Costea Angela 
 S-a pus aceasta problemă atunci când am dat în judecată Curtea de Conturi și am contestat 
hotărârea. La acel moment aveam o  gramadă de bani care erau blocați în aceste procese. Toți am 
citit și am ajuns la concluzia că nu se poate ca acei oameni să fi scris lucruri neadevarate, dar am 
fost de acord să începem procesele. Am fost de acord să se cheltuie această sumă de bani. Din 
nou a venit Curtea de Conturi și am citit ce a scris. Sunt de acord cu ce a spus doamna secretar, 
pentru lucrurile care sunt importante cu sume importante nu s-a întamplat nimic, sumele nu s-au 
recuperat. Pe prima hârtie ni se cere să luăm măsuri. Noi am luat la cunoștință și ce măsuri luăm. 
  
 Domnul Popovici Lazăr 
 Doar Tribunalul poate face asta. Noi nu le rezolvăm și dacă aprobăm să se plătească. 
  
 Doamna Costea Angela 
 Tot ce a tinut de partea procedurală am rezolvat. S-a găsit că s-au plătit bani prin casierie 
și nu a fost bine, s-a făcut dispoziție de Primar. Nu am avut compartiment de audit și s-a rezolvat. 
Banii nu s-au recuperat. Contestațiile depuse de Primărie sau Consiliul Local  le-am pierdut. 
Oamenii veniti în control  au avut dreptate. Curtea de Conturi și-a făcut meseria. 
  
 Domnul Popovici Lazăr 
 Orice organ de control care vine în control Garda de mediu, Garda Financiară îți face 
proces verbal de constatare, punct cu punct. Dă termen, trebuie să le trimiți răspuns în 30 de zile, 
apoi vin înapoi să te verifice, dacă vor, la fel și Curtea de Conturi. Noi orice hotărâm aici în 
consiliu, să plătească cineva sume de bani, tot tribunalul trebuie să hotărască. 
 
 5. Prezentarea ,,Intampinarii’’ formulata in dosar nr.2457/108/2019 al Tribunalului Arad. 
                 Domnul Toma Teodor 
      Dupa convocarea pentru ședinta de azi a apărut întampinarea domnului Feieș 
Gheorghe. L-am actionat în instanta, dânsul se îndreaptă împotriva Consiliului Local și al 
contabilului sef. 
 
 Domnul Popovici Lazăr 
 Nu este o surpriză . 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Trebuie pregatită documentația pentru a ne apăra. 
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 Domnul Zbîrcea Doru 
 Vis-à-vis de această suma nu este o lege clară. Este foarte ambigua legea, nu este clar. Am 
înțeles că este un proces. Curtea de Conturi hotăraște, nu noi. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Consiliul Local a hotărât să se judece cu Curtea de Conturi. Prea se întind procesele.  
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Avem 2 soluții să vedem daca este posibil să urgentăm procesele sau să vedem care este 
posibilitatea de a renunța la unele procese.  
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Ești vinovat că nu s-a platit creditul sau o factură. Nu stiam de aceste lucruri. Nu ai cum 
să fii vinovat. Ei nu au venit să te informeze că nu au plătit anumite sume. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Nu mă iau după ce spune domnul în adresă. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Cum am putea să urgentăm procesele, doar pe lege. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Noi suntem în procese și avocatul trebuia să ne anunțe în ce stadiu este procesul. 
 
 Domnul Popovici Lazăr 
 Să stabilească Tribunalul cine plătește. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Tribunalul hotărăște dar din aceasta cauză am cerut să vină avocatul sau să ne trimita o 
adresă în care să ne spună care este termenul proceselor. Când este finalul. 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Termenul este în 3 februarie pentru acest proces. Am introdus acest punct să nu mă 
învinovățească nimeni. Dacă se poate urgenta să se facă doar pe lege.  
 
 Domnul Șodinca Petru 
 Citește din adresă: În perioada verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse de Camera de Conturi, conducerea executivă, precum și conducerea compartimentului 
economic ale entității verificate, au fost asigurate de: Demetrescu, Toma, Sîrb Lavinia, Ulică și 
Miculescu. Scrie ceva de Consiliul Local? De ce nu se specifică și Consiliul Local?  Acum fac 
adresă către Consiliul Local. Puteau să facă adresa către Prefectura, Guvernul Romaniei etc. Nu 
are treaba Consiliul Local cu nimic.  
  
 Domnul Barna Gheorghe 
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 Dar Curtea de Conturi cui i-a dat sarcini? 
 
 Domnul Șodinca Petru 
 Scrie undeva Consiliul local ? Nu scrie! 
  
 Domnul Sodinca Petru 
 Ce să votăm noi ?  
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Ne-au informat. Ce să votezi ? 
 
 Doamna Costea Angela 
 Nu ne-au adresat hârtia în mod întamplător, în adresă scrie că: « In concordanță cu pct. 
234 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curtii de Conturi 
…  
 
 Domnul Șodinca Petru 
 Consiliul Local nu a fost amenințat de Curtea de Conturi, cineva i-a influențat să facă 
aceasta adresă către Consiliul Local. Ce votăm acum? 
 
 Domnul Toma Teodor 
 Nu votăm nimic. Cred că am procedat corect. Este o informare! 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Ne poate veni cineva cu o informare legată de procese, un raport al avocatului și 
urgentarea proceselor. 
 
 Domnul Gavrilă Cornel 
 Dacă instanța ne va cere să ne spunem punctul de vedere, spunem, daca nu, nu. 
  
 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sebiș 
din data de 17.01.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Zbîrcea Doru, declară închisă ședința 
Consiliului Local Sebiș. 

 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              
                CONSILIER                                                                 SECRETAR GENERAL 
     Ing.  ZBÎRCEA DORU                                                               jur. SÎRB LAVINIA  
 
         
            Tehnoredactat și consemnat 
               Jur. PETRIȘOR CLARA 
 
 


