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Romania 
Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 18.05.2020 cu ocazia ședintei ordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă ordinară s-a facut prin dispoziția primarului nr. 129 

din 12.05.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și prin invitații scrise adresate 
domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 15 consilieri locali după cum urmează:  doamna Barbura 
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Borlea Radu, doamna Bătrâna Viorica, 
domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, domnul Gavrila Cornel, domnul Popovici 
Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel,  domnul Schiop Iustin, domnul Şodinca 
Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru. 

La sedința participă domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar, doamna 
Sirb Lavinia, secretar general, doamna Petrișor Clara, consilier juridic. Participa, de 
asemenea, domnul Feies Cristian, administrator public, domnul Pavel Miculescu sef birou 
Impozite si Taxe locale si domnul Ulica Adrian, sef serviciu Contabilitate Buget din cadrul 
Primariei orasului Sebis. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
12.05.2020 a  Dispozitiei nr.  129/2020 a Primarului orașului Sebiș. 

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

Ordine de zi 
 
 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele Consiliului 
Local Sebiș din data de 14.02.2020, 26.02.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 
30.04.2020. 
2.   Proiect de hotarare privind modificarea componenței  unei comisii de specialitate din 
cadrul  Consiliului Local Sebiş. 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate în 
învătământul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul II , anul scolar 2019-2020. 
4.   Proiect de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului local al Orașului Sebiș, a activității 
finanțate din venituri proprii și modificarea listei de investiții pe anul 2020. 
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie bugetară pentru anul 
2019, a bugetului general consolidat și aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019. 
6.   Proiect de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, 
precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021. 
7.  Prezentarea Raportului privind constatarile referitoare la verificarea activității economico-
financiare a Clubului Sportiv ,,Național’’ Sebiș întocmit de Abrudan Cristina Consulting SRL 
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8.        Notificari diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș. 
  
 Cine este pentru? Unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 46 a Consiliului Local Sebiș. 
 
1.         Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 1 al ordinii de zi –  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele 
Consiliului Local Sebiș din data de 14.02.2020, 26.02.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 
10.04.2020, 30.04.2020 
   
 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, 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 14.02.2020, 26.02.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 
10.04.2020, 30.04.2020 și se aprobă astfel: 
  Procesul verbal din data de 14.02.2020 se aproba in unanimitate. 

 
             Procesul verbal din data de 26.02.2020: se voteaza astfel: 12 voturi “pentru” si 3 
“abtineri” (domnul Strava Daniel, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru). 
 

Procesul verbal din data de 30.03.2020: se voteaza astfel: 10 voturi “pentru” si 5 
“abtineri”: (doamna Bătrâna Viorica, domnul Gavrila Cornel, domnul Schiop Iustin, doamna 
Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru). 
 

Procesul verbal din data de 01.04.2020: se voteaza astfel: 12 voturi “pentru” si 3 
“abtineri” (doamna Bătrâna Viorica, domnul Schiop Iustin, doamna Vekas Rodica). 
 

Procesul verbal din data de 10.04.2020: se voteaza astfel: 13 voturi “pentru” si 2 
“abtineri” (domnul Schiop Iustin, doamna Vekas Rodica). 
 

Procesul verbal din data de 30.04.2020: se voteaza astfel: 13 voturi “pentru” si 
2“abtineri” (domnul Gavrila Cornel, domnul Schiop Iustin)  
 
  S-a adoptat Hotărârea nr. 47   a Consiliului Local Sebiș. 
 
2.        Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind modificarea componenței  unei comisii de specialitate din 
cadrul  Consiliului Local Sebiş. 
  
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Se inlocuieste domnul Toma Teodor cu mine. 
  
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Domnul Borlea nu face parte din nicio comisie. 
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 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 
de zi -Proiect de hotarare privind modificarea componenței  unei comisii de specialitate 
din cadrul  Consiliului Local Sebiş și se aprobă in unanimitate. 
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 48   a Consiliului Local Sebiș. 
 
3.         Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  
- Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate în 
învătământul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul II , anul scolar 2019-
2020. 
 Domnul Sodinca Petru 
 Cati elevi are Liceul Sebis in total? 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 1090 pana in 1100, nu stiu exact. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Pentru  proiectul de hotarare nu  se spune ca trebuie sa precizezi numarul de elevi. 
 
 Domnul Sodinca Petru 
 Din numarul total de elevi ai liceului 35% sunt super-performanti. 
 
 Doamna Costea Angela  
 350 de elevi au medii de performanta. 86 de elevi primesc 20 lei pe luna, ce inseamna 
aceasta suma pe luna, propunerea este la acelasi nivel, sumele sunt la fel cu cele de anul trecut 
si din ultimii 1-3 ani.  
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Puteam sa le acordam mai mult. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, supune spre aprobare punctul 3 al ordinii 
de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
acordate în învătământul preuniversitar de stat din Orașul Sebiș, pe semestrul II , anul 
scolar 2019-2020 și se aprobă in unanimitate. 
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 49   a Consiliului Local Sebiș 
 
4.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - Proiect 
de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului local al Orașului Sebiș, a activității finanțate 
din venituri proprii și modificarea listei de investiții pe anul 2020.  
  
 Doamna Barbura Maurieana 
 La ce se refera rectificarea? 
 
 Domnul Ulica Adrian 
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 S-a facut adresa la Consiliul Judetean Arad care a repartizat in februarie sume pentru 
obiectivele de infrastructura, unul a fost modernizarea  drumului comunal Sebis-Salajeni. S-a 
considerat ca este mai bine sa se faca drumul judetean 792 B face legatura intre Petrom, 
intrarea in Sebis si strada Castanilor. S-a facut solicitare si prin Hotararea Consiliului 
Judetean. S-a modificat obiectivul de infrastructura, s-au alocat bani la acest obiectiv de 
investitie suma de 200 mii lei. S-a solicitat un pret pentru un covor asfaltic si s-a primit 
288,51 mii lei,  diferenta  de 88,5 mii s-a propus sa vina din bugetul local. Urmare a 
necesitatii repararii unor strazi s-a solicitat oferta de pret pentru reparatii anumite strazi si 
suplimentarea cu  201.000 lei,  de la strada Castanilor, continuare pana la iesirea din Prajesti,  
parcarea din fata garii,  intrarea in strada Crisului din strada Munteniei si podul peste vale.  
S-au inregistrat economii  la unele capitole de cheltuieli  100.000 lei diminuarea la capitolul 
84  de la ADI Transport, din martie nu mai circula autobuzele. S-au economisit  110.000 lei. 
Banii de la Festival si de la Enduro. Crestere cu 88,51 mii lei la lista de investitii: devizul 
pentru asfaltare de la Petrom la strada Castanilor este de 288,51 mii lei si reparatii 201.000 lei 
la suplimentare.  Am pus in mapa adrese de la finante, s-a facut rectificarea bugetului de stat, 
s-au repartizat 207.000 pentru echilibrare 8.000 din cota 85% care se da si luati 11.000 lei din 
impozitul pe venit. La cheltuieli au fost reduse sumele la  transport, activitati cultural, salarii 
viceprimar, sumele acopera sa putem demara lucrarile de reparatii pentru strazi. 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 Sa se ia de la intrarea in Sebis pana la Prajesti, nu putem sa  rezolvam cu banda de 
asfalt, nu carpeala care e lucru romanesc. 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Costa 12 miliarde 
 
 Domnul Strava Daniel  
 Bani de la fotbal. 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Nu stim cum vom supravietui fara a reduce din cheltuieli, vineri s-au incasat 78 lei la 
nivelul orasului. Am calculat si pana la final de martie s-a incasat 1.430.000 lei. In luna aprilie 
s-a incasat 103.000 lei. 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 Va persista aceasta situatie. Omul nu plateste pentru ca poate sa amane. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Celelalte facturi sunt platite? 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Mai este o factura in valoare de 133.000 lei.  
 
 Domnul Popovici Lazar 
 La pod nu este in garantie? 



 
 

5 
 

 
 Domnul Zbircea Isai 
 Nu se poate  sa turnam banda asfaltica. Cum am gasit bani pentru a nu mai da la fotbal 
sa gasim si acum pentru a face asfalt pana in Stramtura. 
 
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar  
 Incasam sub 30% pana acum. Compartimentul Impozite si taxe a discutat cu agentii 
economici si nu si-au manifestat interesul sa achite mai repede.  
Curentul trebuie platit, gunoaie. Avem salariile de platit, salariile  asistentilor personali 
In aceasta luna suntem undeva. In viitor nu vom putea plati nici salariile. Sa reducem cum 
putem platile nu ne da nimeni. S-ar putea sa amanam creditul lunar, dar dobanda de 18.000-
19.000 lei se plateste lunar. Sa amanam 6 luni creditul dar nu avem inca acordul Bancii. 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Am facut o solicitare BCR-ului, avand in vedere incasarile,  amanarea pe timp de 6 
luni a ratelor, vor analiza si apoi vom face o sedinta de indata la cele 3 contracte. 
 
 Domnul Sodinca Petru 
 Cat este dobanda? 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 18.000-19.000 lei. Doar ratele sa se amane. Daca amanam si dobanda se capitalizeaza 
75.000 x 6 luni, total 450.000 lei. Peste 6 luni sa platim suma de 450.000 lei in 24 de luni, 
18.000 lei in plus peste 75.000 lei 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 Cate lucrari nu s-au angajat cu sume mai mari cu o situatie financiara mult mai grava. 
Daca mergem pe varianta de reparatii nu va iesi bine, sa gasim o solutie. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Daca ati cere oferte si vazand volumul incasarilor ar permite. Inteleg ca ati socotit 
toate economiile pana in acest moment 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Drumul de la intrarea in Sebis la iesirea din Prajesti este de 3,8 km. Covorul asfaltic de 
la Peco la Castanilor este 700 , va costa 1.600.000.  
 
 Domnul Strava Daniel 
 Intrarea in Sebis nu este la Peco.  
 
 Domnul Feies Cristian 
 Propunerea este ca de la Castanilor pana la iesirea din Prajesti sa se faca reparatii care 
nu ar intra in costul total. Diferenta de la 16 miliarde  este de 13 miliarde in plus fara  aceasta 
propunere. Nu stim de unde sa gasim acesti bani.  
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 Domnul Strava Daniel 
 Daca nu sunt bani, de ce va mananca sa faceti? 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Acesti bani sunt. 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Apoi nu veti plati apa si salariile. 
  
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Din iulie vom incepe sa incasam. Pana acum s-au incasat pana la 30% din impozite, 
pana la sfarsitul anului mai sunt de incasat 70%. Anul trecul la finalul lunii martie erau 
incasati 80%. 
 
 Domnul Miculescu Pavel 
 Am fost din firma in firma, nu si-au manifestat interes sa plateasca. Nici la 30 iunie nu 
vor plati, prefera sa plateasca cu penalitati, sa piarda bonificatia. 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 La drum nu intra fara bani? 
 
 Domnul Strava Daniel 
 De ce sa te bagi la cheltuieli, daca nu sunt necesare acum. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Sunt salarii de plata, banii nu  va vor ajunge de salarii. 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 Insist! Vreau banda asfaltica pana la Prajesti. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Cat e pretul benzii asfaltice? Nu ati intrebat? 
 
 Domnul Zbircea Isai  
 Trebuie sa terminam cu tigania romaneasca cu carpituri.  
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Sa se mai stea daca nu sunt bani. 
 
 Domnul Strava Daniel  
 Faci o investitie daca nu sunt bani?  
 
 Domnul Feies Cristian 
 Reparatiile nu exclud turnarea covorului asfaltic. Nu se poate turna covor asfaltic fara 
reparatii si intariri. 
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 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, supune spre aprobare punctul 4 al ordinii 
de zi- Proiect de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului local al Orașului Sebiș, a 
activității finanțate din venituri proprii și modificarea listei de investiții pe anul 2020 și 
se aprobă in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 50   a Consiliului Local Sebiș 
 
5.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 5 al ordinii de zi – Proiect 
de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie bugetară pentru anul 2019, a 
bugetului general consolidat și aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019.   
  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, supune spre aprobare punctul 5 al ordinii 
de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie bugetară pentru 
anul 2019, a bugetului general consolidat și aprobarea situațiilor financiare anuale pe 
anul 2019 și se aprobă astfel: 14 voturi “pentru” si  1 “abtinere” (doamna Costea Angela).
  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 51   a Consiliului Local Sebiș 
 
6.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 6 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, 
precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 
2021. 
 
 Domnul Miculescu Pavel  
 Art. 491 din Codul Fiscal rata inflatiei este obligatorie citeste art 1 si 2  
 1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma 
in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 
anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale. 
     (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se 
aplica in anul fiscal urmator. 
 Rata Inflatiei a fost  de 3,83 se va inmulti cu impozitul pe anul 2021  
  
 Doamna Costea Angela 
 De cand este valabila legea. 
 
 Domnul Miculescu Pavel 
 Din anul 2015. A aparut un nou alineat, aliniatul 3, caruia îi da citire 
    (3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare 
inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in cazul oricarui impozit sau 
oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza 
unei anumite sume in lei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de 
catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime 
prevazute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 
            Daca nu se emite Hotarare de Consiliu la finele anului, compartimentul de specialitate 
la finele anului va lua nivelul maxim din Codul Fiscal si sa le indexam cu 3,83%.  
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 Domnul Sodinca Petru 
 Noi avem nivel maxim. 
 
 Domnul Miculescu Pavel  
 Nu avem nivel maxim. Terenurile  la persoane juridice, nivelul este intre 5420 lei/ha si 
13.900 lei/ha si noi avem 6800 lei/ha. La urbanism avem nivel maxim, 3 lei se plateste pentru 
un certificat de urbanism. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Daca suntem la maxim si adaugam la acel maxim acel 3,83%. Ce volum, din buget 
reprezinta persoanele fizice. 
 
 Domnul Miculescu Pavel  
 Nu suntem la maxim. Persoanele fizice reprezinta intre 35-40%. La persoane fizice 
este 7.900 lei. La persoane juridice te lasa intre 5420 lei/ha si 13.900 lei/ha si noi avem 6800 
lei/ha. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Legea este clara, daca nu aplicam si nu aprobam se va inmulti. Asa am inteles de la 
domnul Miculescu. 
  
 Doamna Costea Angela 
 Completarea cu aliniatul 3 este din 2018. Dar in anul 2018 nu am aplicat 
 
 Domnul Gavrila Cornel 
 Data de 30 aprilie este depasita. Si al doilea termen este cu 3 zile inainte de finele 
anului fiscal.  
 
 Doamna Costea Angela 
            Obligativitatea indexarii era de atunci din anul 2018. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, supune spre aprobare punctul 6 al ordinii 
de zi- Proiect de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și 
taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile 
în anul fiscal 2021 și se aprobă astfel: 10 voturi ,,pentru’’(dl. Barna Gheorghe, d-na Batrana 
Adriana, dl. Carpine Aurel, dl. Popovici Lazar, dl. Sirca Traian, dl. Sodinca Petru, dl. Toma 
Teodor, d-na Vekas Rodica, dl. Zbircea Doru, dl. Borlea Radu) si 5 ,,abtineri’’ (dl. Strava 
Daniel, d-na. Costea Angela, d-na. Barbura Maurieana, dl. Gavrila Cornel si dl. Schiop 
Iustin).  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 52   a Consiliului Local Sebiș 
 
 Doamna Costea Angela 
 Acest proiect de hotarare a mai fost pe ordinea de zi, a fost refuzat de toti si acum nu 
este o problema. 
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 Secretar  
 Trebuia aprobat pana in 30 aprilie 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Mai este o varianta cu 3 zile inainte de finele anului fiscal.  Daca perioada este 
depasita, de ce facem acum ? 
  
7.    Prezentarea Raportului privind constatarile referitoare la verificarea activității 
economico-financiare a Clubului Sportiv,, Național’’ Sebiș întocmit de Abrudan 
Cristina Consulting SRL. 
  
 Doamna Barbura Maurieana 
 Delegatii consiliului local in cadrul clubului “National” Sebis sa ne explice. 
 
            Doamna Costea Angela 
 Raportul putea fi lasat pentru alta data. 
 
 Domnul Zbircea Isai 
 Va voi da explicatii, dar sa ma lasati sa il analizam. 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Trebuia dat prima data Consiliului de Administratie. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Propunerea este sa il amanam pentru data urmatoare, sa il analizam. 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Si eu tot asa spun. 
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Consiliul de administratie sa fie lasat sa vada documentul mai repede, trebuia sa stie 
pana acum ce trebuie facut. 
 
 Domnul Schiop Iustin  
 Raportul trebuie dat prima data consiliului de administratie iar prezentarea in fata 
Consiliului Local ar trebui sa o faca auditorul, la intrebarile care se pun sa ne raspunda 
concret. Raportul va fi prezentat in fata Consiliului Local, nu noi am facut auditul. 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Raportul este pentru a fi folosit exclusiv de catre beneficiar, Primaria Orasului Sebis. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Nu a fost  lamurita niciodata situatia legata de fotbal, din aceasta cauza m-am abtinut 
la exercitiul bugetar. Contabilul spunea ca nu a vazut actele.  
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 Domnul Strava Daniel 
 Cum a ramas cu acest punct, sa se scrie ceva in procesul verbal. 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Va fi prezentat consiliului de administratie al clubului, la sedinta viitoare va fi 
prezentat Consiliului Local. Auditorul nu va veni 
 
 Domnul Gavrila Cornel  
 In adresa primita auditorul scrie ca asteptam  si va stam la dispozitie pentru orice alte 
informatii suplimentare. Cum a spus domnul Schiop va veni auditorul. 
 
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Vom face solicitarea dupa discutie care va avea loc in Consiliul de Administratie 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Propun amanarea pentru data urmatoare. Cine este pentru? 
 
 Secretar 
 Nu se voteaza, doar proiectele de hotarare se voteaza. 
 
8.         Notificari diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș. 
  
 Adresa domnului Varga Marius Flavius domiciliat in sat Donceni nr. 54, jud 
Arad, inregistrata la Primaria orasului Sebis las nr.975/14.02.2020 privind atribuirea unui 
teren in suprafata de 500m2  pe raza satului Donceni, UAT Sebis. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Au teren acolo in Donceni? Pentru ce cer 500 mp? 
 
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Nu stau pe proprietatea lor, proprietarul a castigat casuta in care stau. 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Daca o cerere catre Consiliul Local nu este argumentata, de ce o discutam? Nu scrie in 
cerere ce doreste. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Trebuie sa spuna pentru ce cere teren. 
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Asa a fost invat sa ceara.  
 
 Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
 Se adreseaza doamnei Secretar: exista posibilitatea sa i se atribuie teren? 
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 Secretar 
 Nu mentioneaza pentru ce doreste sa i se atribuie terenul.  
 
 Doamna Barbura Maurieana 
 Drepturi nu are, fiind in carucior? Este handicapat!  
 
 Doamna Batrana Adriana 
 Ma voi interesa! 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Sa revina cu o adresa completa. 
 
 Adresa Directiei pentru Agricultura a Judetului Arad nr. 10112/25.03.2020  
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 2043/26.03.2020 in atentia domnului Primar 
prin care cer acordarea unui spatiu de lucru in cadrul Primariei orasului Sebis. 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Primaria Sebis are angajati la Registrul Agricol 2 persoane. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Cine este angajatorul? 
 
 Domnul Strava Daniel  
 Luam chirie pe acel spatiu? 
  
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Directia pentru Agricultura a Judetului Arad revine cu o noua adresa nr. 
13926/13.05.2020 inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 2929/13.05.2020, prin care 
solicita un spatiu cu contract de comodat pentru desfasurarea activitatii a unui reprezentant al 
Directiei pentru Agricultura Arad. 
  
 Domnul Costea Angela 
 S-a mai intamplat ca institutii ale statului sa ceara spatiu de la alte institutii ale 
statului? 
 
 Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
 Inginerul Marc a fost pe aceasta zona, a avut birou acolo unde este Termo – Construct. 
Pentru a fi institutia aproape de noi, s-ar putea sa dam comodat sau sa le cerem sa plateasca. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Exista spatiu? 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Un spatiu are apa, lumina, incalzire. 
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 Domnul Popovici Lazar 
 Sa le dam comodat cu conditia sa-si plateasca utilitatile. Sa faceti un proiect pentru un 
contract de comodat. 
   
 Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
 Fiind la diverse dorim sa aflam punctul dvs de vedere. Cum procedam? Inchiriere sau 
comodat? Daca facem comodat specificam, sa se plateasca utilitatile. 
 
 Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Spatiul are contoare separate? 
 
 Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
 Sunteti de acord cu comodat, cu plata utilitatilor?  
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Sa ne anuntati la urmatoarea sedinta cum stam cu procesele. 
 
 Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
 Procesele cu BCR sunt in faza de Bucuresti, primul proces s-a amanat fiind stare de 
urgenta. As ruga pe doamna secretar sa ne spuna. 
 
 Secretar 
 Primul proces este in luna iunie, la acesta este avocat doamna Fibia iar la celalalt 
process este angajat domnul Trinc. 
  
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Procesul cu domnul Feies este suspendat pana la solutionarea cauzelor cu BCR. 
 
 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sebiș 
din data de 18.05.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, declară închisă ședința 
Consiliului Local Sebiș. 

 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              
                CONSILIER                                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.     
       EC. BORLEA RADU                                                                jur. SIRB LAVINIA  
 
         
            Tehnoredactat și consemnat 
                Jur.  PETRIȘOR CLARA 
 
 


