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Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 18.06.2020 cu ocazia ședintei ordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă ordinară  s-a facut prin dispoziția primarului nr. 

139 din 12.06.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și prin invitații scrise adresate 
domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 14 consilieri locali după cum urmează:  doamna Barbura 
Maurieana Liliana, domnul Barna Gheorghe, domnul Borlea Radu, doamna Bătrâna Viorica, 
domnul Carpine Aurel, 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 Costea Angela. 
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, doamna Bociu Monica, inspector in 
cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia mediului. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
12.06.2020 a  Dispozitiei nr.  139/2020 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, propune suplimentarea 
Ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare : 
        -  Proiect de hotărâre privind modificarea  Organigramei și a Statului de Funcții pentru 
Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020. 
        -  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de 
suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, 
            Domnul Toma Teodor,  viceprimar cu atribuții de primar supune la vot ordinea de zi 
modificata a ședinței 

Ordine de zi 
 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele Consiliului 
Local Sebiș din data de 18.05.2020 și din data de 26.05.2020. 
2.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
orașului Sebiș pe anul 2020. 
3.   Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru 
Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local Sebiș, pe anul 2020. 
4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă care se 
valorifică din pădurea UAT Sebiș. 
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5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 
Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad. 
6.  Proiect de hotărâre privind ,,SCHIMBAREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ DIN 
AZBOCIMENT’’ în anul 2020. 
7.   Proiect de hotărâre privind modificarea  Organigramei și a Statului de Funcții pentru 
Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020. 
8.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de 
suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, 
9.     Notificari diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș. 
  
 Cine este pentru? 13 voturi ,, pentru’’ 
            Impotriva? Nimeni 
            Abtineri? -1 vot- dl. Popovici Lazar 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 56 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 18.05.2020 și din data de 26.05.2020. 

Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 
 Cine este pentru? - Unanimitate 
   
 S-a aprobat Proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale încheiate 
la ședințele Consiliului Local Sebiș din data de 18.05.2020 și din data de 26.05.2020.  
            S-a adoptat Hotărârea nr. 57  a Consiliului Local Sebiș. 
 
2.        Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
orașului Sebiș pe anul 2020. 
 Domnul Ulica Adrian 
 Rectificarea bugetului local sursa A este vorba despre asistentii personali, persoane 
care sunt finantate prin legea bugetului de stat, conform anexei 7; pentru toate localitatile din 
tara s-a platit doar 50 % din necesar. A dus la aprobarea sumelor din TVA pentru aceasta 
categorie de persoane, se impart banii pe trimestre in limita sumei reprezentand 50%, suma 
este 194 mii lei din totalul de  2.380.000 lei. Pentru a putea sa se plateasca aceasta categorie 
de personal s-a facut solicitare sa ni se aloce bani din trimestrul 4 in trimestrul 2. Am primit 
adresa ca banii au fost mutati din trimestrul 4  in suma de 280.000 lei in trimestrul 2 pentru a 
fi platiti pentru luna mai si contributiile aferente. In sedinta anterioara s-a aprobat suma de  
491.000 lei pentru repararea strazilor si modernizarea tronsolului de la Petrom pana la 
Caminul de copii. Din oferta  transmisa a reiesit o diferenta de 164.000 lei diferenta deoarece 
grosimea stratului de asfalt trebuie sa fie de 6 cm. S-a solicitat rectificarea pentru suma de 
164.000 lei de la bugetul local, pentru tronsonul de la Petrom pana la Caminul de copii 
suplimentare cu 107, 5 mii lei iar pentru reparatii solicitare cu 56,6 mii lei. Legat de sursa G 
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reprezentand Clubul Sportiv “National” Sebis, in 31 martie nu a fost aprobat nimic. S-a 
incasat suma de 39.995 lei rezultati din vanzarea fotbalistului, astfel ca s-au incasat venituri 
proprii.   
Consiliul local trebuie sa aprobe bugetul structurii sportive. S-a produs majorarea veniturilor 
cu suma incasata si cu aceeasi suma se majoreaza si cheltuielile;  defalcat 3000 lei pentru 
activitate sportiva si 37000 lei salarii de baza si contributiile aferente. Legat de sursa E, 
Spitalul de Boli Cronice Sebis, institutie publica aflata in subordine,  au transmis o modificare 
intre cheltuielile de personal si la bunuri si servicii. Conform adresei se muta banii de la un 
alineat la altul.  
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Va informez, ca incasarile sunt greoaie. Am facut solicitare catre BCR amamarea 

creditului pentru 6 luni, am obtinut  cu conditia sa ne platim lunar dobanzile defalcate pe 2 
ani. 
 

Domnul Ulica Adrian 
Am facut o solicitare pentru amanarea creditului, 76.000 lei ori 6 luni, rezultatul este 

de 450.000 lei reprezinta o amanare. Dobanda o platim in continuare. Suma de amanare, 
banca  urmeaza sa ne dea un grafic de restante, timp de 6 luni nu platim ratele. Suma de 
economii de 450.000 lei cu aceasta suma se vor diminua cheltuielile si la venituri se vor 
diminua. In aceasta perioada sa nu angajam alte cheltuieli. Sa nu platim ratele la banca si 
angajam alte cheltuieli. La persoanele jurdice, acum la jumatate de an nu am reusit sa incasam 
mai mult de 12%. Ce facem in continuare? 
 

Domnul Strava Daniel  
Reducerea de 10% este pana la 30 iunie? 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Da si nu se inghesuie firmele sa plateasca. 
 
Domnul Borlea Radu - preşedinte de şedinţă 

 Cine este pentru? - Unanimitate 
 

 S-a aprobat Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de 
venituri si cheltuieli al orașului Sebiș pe anul 2020. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 58  a Consiliului Local Sebiș. 
 
3.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul 
de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local Sebiș, pe anul 2020. 

 
Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
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Am primit 5 posturi de la Prefectura, sa lucreze in proiecte pe Fonduri Europene, 
trebuie sa cuprindem aceste posturi in Organigrama, nu inseamna ca angajam 5 persoane, 
trebuie sa ne incadram in numarul dat. M-am consultat cu compartimentul juridic, si e corect 
sa infiintam aceste posturi, si angajam si ne incadram in numarul total. 
 

Doamna Barbura Maurieana 
Acum cereti modificarea organigramei cu introducerea acestor posturi. Momentam nu 

angajam? 
 

Domnul Toma Teodor 
Nu acum.   
Domnul Popovici Lazar 
Nu am mai avut la Primarie un asa compartiment ? 
 
Secretar  
E prima data cand primim astfel de posturi. 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Eu zic ca 5 sunt multi, nu vom angaja 5. Punctul meu de vedere e ca angajam 2. 

 
Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta 
Cine este pentru ? Unanimitate 

 
 S-a aprobat Proiectul de hotarare privind modificarea Organigramei și a Statului 
de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sebiș și a serviciilor 
publice subordonate Consiliului Local Sebiș, pe anul 2020. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 59  a Consiliului Local Sebiș. 
  
4.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă care se 
valorifică din pădurea UAT Sebiș. 
  

Doamna Barbura Maurieana 
Poate reprezentantul nostru sa spuna despre acest punct? 

 
Domnul Popovici Lazar 
Am facut si eu calcule pe langa calculele lor. Conform socotelilor de la alte structuri 

pretul este altfel, pentru partida 2086 Dumbrava. Propunerea lor este de 74 lei, din documente 
rezulta 124 lei, va propun 110 lei. Pentru cealalta partida ei propun 65 lei  dupa documentele 
oficiale dupa care se ghideaza din Regia Nationala a Padurilor iese 132 lei. Parerea mea este 
sa le propunem la vanzare la pretul de 110 lei. Va spun deschis, daca mi-ar permite situatia, 
fara sa fiu in conflict de interese, as propune 125 lei azi  si maine v-as da banii pentru aceste 
partide.  Am cumparat de la Directia silvica lemne, nu cu aceasta valoare, cu 127 lei si 144 
lei. Propun dupa calculele mele sa votam la 110 lei mc pretul de pornire pentru ambele partied 
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Domnul Sirca Traian 
65 lei este putin 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar  
Consiliul local a aprobat pentru populatie aproximativ 2000 mc de lemn de foc.  Am 

vandut in jur de 300 mc. Se pune problema ca daca se mai amana lemnele se sufoca, 
putrezesc. Mai sunt 1600 m3, acest punct nu este pe ordinea de zi. Trebuie sa gasim o solutie, 
daca ele se degradeaza. Sunt de acord cu domnul inginer. 
 

Domnul Popovici Lazar 
Legat de aceasta partida, aveti grija ca tot exista taraganari si tragere de timp, sunt 

multi cetateni din Sebis care nu vin sa cumpere lemne datorita tiganosagului infiripat cu 
Ocolul Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ in primarie. Dupa ultima sedinta doamna Bociu a 
mers si a spus la Ocolul silvic ce am spus eu in sedinta, ca si un om de-al nostru, de-al 
primariei, care tine la Primarie. Asa le-am spus celor de la Ocol, doar pareri de rau sunt si din 
partea doamnei Bociu. Are sa fie o povara pentru Primarie padurea Sebis daca nu o gestionam 
bine.  Este administrator, tot ce trebuie, daca isi platesc lemnele sa li se duca la oameni 
lemnele. Pretul este colosal, 92 lei. Oricine si-ar dori sa faca prestarile la acest pret. Dar pot 
doar cei care tin de casa lor, de Ocolul privat. Faceti socoteli cate lemne trebuie pentru  
institutiile publice ale noastre,  cate lemne trebuie la Prajesti, la Caminul de copii,  la Scoala si 
la Gradinita din Prunisor. Cred ca in jur de 200-300 mc trebuie. Sunt oameni care au taiata 
chitanta nu si au primit lemne. Cei de acolo dau lemne cand are timp liber prestatorul. Nu se 
poate! Pentru partida care nu s-a achitat, va intreb, ati facut ceva demersuri, juristii nostri, 
pentru a recupera cheltuielile prin tribunal? Cand vreti sa faceti demersurile, cand nu veti mai 
avea ce recuperat de la acea firma ca intra in faliment? Intra pe alte firme, aveti grija.  Ii spun 
si domnului Ulica, sa priveasca cu foarte mare atentie, ca va da socoteala pentru multe lucruri 
despre ce s-a intamplat la Ocol, sa nu intram in panica ca se strica lemnele ci sa ne rezolvam 
treaba institutiilor noastre publice, sa servim cetatenii nostri care ne-au pus aici, nu am venit 
aici sa dam doar din coate. 
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
V-am spus ca din cei 2000 mc sau comercializat 300 trebuie sa ne gandim ori sa 

marim cantitatea sa dam populatiei 10-12 mc. Despre cele 2 partide despre care discutam azi, 
avem calculate APV-urile. In mod normal acesta ar fi pretul de pornire, se vor vinde la 
licitatie. S-a propus 110. 
 

Domnul Popovici Lazar 
110 lei propun eu. 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Ceilalti ce credeti, de la 65 la 110 nu este prea mare saltul. Nu vreau sa influentez pe 

nimeni. La licitatie poate ca nu le cumpara nimeni. 
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Domnul Popovici Lazar 
Nu va faceti nicio problema. Esential este sa fie anuntata licitatia pentru toti agentii 

economici nu doar pentru 1-3. Voi solicita Ocolului cum se anunta licitatiile. Sa stie toti 
agentii. La licitatia trecuta m-am trezit eu cu comisia lor si cu 2 agenti economici.  Unul a dat 
baza iar celalalt treapta la o partida, la cealalta partida au inversat. Nu au mai fost alti agenti 
economici. Sunt foarte multi colegi de-ai nostri care cauta  sa cumpere lemne si nu gasesc. Va 
indemn sa votati aceste preturi si nu va fi rau. 
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Daca nu mai sunt si alte propuneri supunem la vot. 

 
Domnul Borlea Radu 
Se poate supune la vot? 

 
Secretar 
Da. 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Se supune la vot pretul de 110 lei mc. 

 
Domnul Barna Gheorghe 
Domnul Popovici are dreptate. Referitor la lemnul pentru populatie, stiu cel putin 10 

cetateni care au platit, au primit chitanta si de 2 luni tot suna, sunt amanati. Trebuie facut 
ceva. Este o pozitie inconfortabila. Dai o gramada de bani apoi te rogi de ei cu lunile, dai pe 
telefoane, te umilesti, pentru a ti se duce lemnele. Nu stiu cum este mecanismul acesta. 
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
S-au dat tabele, 15 persoane sunt trecute pe tabel au mai ramas 1-2 tabele 

 
Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta  
Cine este pentru? Unanimitate 

 
Domnul Barna Gheorghe 
Sa urgentati sa se dea lemne populatiei. 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Voi vorbi cu Tica, padurarul care raspunde de acestea. 

 
            S-a aprobat Proiectul de hotarare privind aprobarea prețului de vânzare pentru 
masa lemnoasă care se valorifică din pădurea UAT Sebiș. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 60  a Consiliului Local Sebiș. 
 
5.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 5 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv 
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revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad. 
 

Domnul Popovici Lazar 
Acest punct este permanent! 
 
Domnul Toma Teodor  - viceprimar cu atributii de primar. 
Sa aprobam, sa intram in normal cu deseurile 

 
Domnul Borlea Radu– presedinte de sedinta 
Cine este pentru? Unanimitate 

 
 S-a aprobat Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adițional la Actul 
Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Județul Arad. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 61  a Consiliului Local Sebiș. 
 
6.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 6 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind ,,SCHIMBAREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ DIN 
AZBOCIMENT’’ în anul 2020. 

 
Domnul Borlea Radu- presedinte de sedinta 
Domnul Tole Daniel este prezent si daca doreste sa prezinte propunerea. 

 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Domnul inginer Tole care are o propunere de hotarare, pentru ca este propunerea 

dansului îi dam cuvantul sa prezinte, apoi specialistii nostri vor prezenta si ei si vom hotari. 
 

Domnul Tole Daniel 
Impreuna cu domnul doctor Razvan Macarie am initiat o initiativa cetateneasca, am 

adunat un numar de 455 de semnaturi valabile de la cetateni, a fost destul de greu sa le 
adunam pentru ca actualul administrator public sau organizatia din care face parte, a spus ca 
deranjam cetatenii. 

 
Domnul Feies Cristian 
Are legatura ceea ce spuneti cu punctul acesta? Este atac la persoana! 
 
Domnul Tole Daniel 
Spun ce s-a intamplat. Probabil nu este interes sa se schimba aceste retele, este o 

problema la nivelul orasului de foarte multi ani. Cetatenii sunt revoltati,  atunci cand este o 
avarie, sunt persoane care raman pe scaun la medicul dentist, nu li se poate face lucrarea. Am 
facut un deviz estimativ cu o valoare de 85.000 lei/km. valoarea variaza in functie de 
diametrul conductei care trebuie schimbata. Am facut calcul la diametrul  minim de 63 dar 
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fiind vorba de un oras poate minimul este de 110 diametrul ceea ce dubleaza valoarea data 
plus TVA, probabil conductele magistrale principale trebuie sa fie de 400. Am inteles ca aveti 
si un studiu de fezabilitate. Am aflat ulterior nimeni nu a stiut despre acest proiect. 

 
Doamna Bociu Monica 
Ati aflat dupa ce am postat pe facebook . 
 
Domnul Tole Daniel 
Ma bucur ca acest punct este pe ordinea de zi, este pentru cetateni. 
 
Domnul Toma Teodor- viceprimar cu atributii de primar 
Stiu ca ati depus proiectul in ianuarie sau februarie, a fost pandemia, am avut in vedere 

discutia aceasta despre proiect, vom discuta. Am chemat si pe doamna Bociu, care este 
specialistul nostru la urbanism, sa prezinte punctul de vedere si situatia in care ne aflam. 

 
Doamna Bociu Monica 
Avem un studiu de fezabilitate predat in 23 septembrie 2019 pentru extindere si 

reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatile Sebis si Prunisor si reabilitarea statiei de 
epurare din localitatea Sebis. In cadrul proiectului a fost luat in considerare tot sistemul de 
aductiune si de distribuire a apei potabile inclusiv statia de epurare si tratare a apei. Din 
proiect rezulta o retea de 3000 ml de aductiune si de 9523 ml de distributie a apei. Din cei 
9523 ml exista un procentaj de azbociment, 3766 ml care trebuie schimbati. Atunci cand se 
propune o schimbare trebuie schimbat in totalitate, nu se stie cu exactitate unde sunt tevile de 
azbociment. Din studiile facute trebuie sa fie folosita o teava de polietilena rezistenta la 10 
bari, presiunile sunt mult mai mari decat sunt in devizul estimativ facut de domnul Tole. In 
referat este data o suma care a fost cuprinsa in studiul de fezabilitate pentru schimbarea 
intregii retele de distributie la care se adauga racordurile la beneficiarii apei potabile. Suma 
este total alta cu ce a prezentat domnul Tole. 

 
Domnul Tole Daniel 
Am spus ca dimensiunea tevilor este de 63, iar la dimensiunea de 110 se dubleaza 

valoarea. 
 
Doamna Bociu Monica 

 In Sebis se folosesc tevile de 110, 125 si 200. 
 

Domnul Tole Daniel 
Se dubleaza valoarea si TVA-ul la ceea ce v-am dat. 
 
Doamna Bociu Monica 
Trebuie sa se tina cont si de calitatea tevei din polietilena pentru a rezista la o anumita 

presiune. 
 
Domnul Tole Daniel 
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Am cerut oferte exact pentru asa ceva. 
 

Doamna Bociu Monica 
Nu putem sa facem 1 km pe an. Cand se va face schimbarea se va face pentru toata 

reteaua 
 
Domnul Borlea Radu 
Tehnic nu se poate face. 
 
Doamna Bociu Monica 
Nu se poate portiona pe un an de zile. 
 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
De unde finantarea? 
 
Domnul Zbircea Doru 
S-a depus acest proiect? 
 
Doamna Bociu Monica 
Nu s-a depus, se asteapta exercitiul financiar 2021-2027. Am primit telefon inainte de 

sedinta de la ADR si urmeaza sa le trimitem documentele pentru obtinerea de finantare. 
Studiul de finantare l-am intocmit inainte pentru a fi pregatit pentru solicitari de finantari. 

 
Domnul Zbircea Doru 
Prezentarea domnului Tole este pe anul 2020, iar ce a prezentat doamna Bociu este un 

proiect care s-ar putea sa fie eligibil si putem sa il obtinem pentru toata reteaua. Intreb pe 
domnul Ulica daca noi avem finante pentru acest an pentru aceasta solicitare. 

 
Domnul Ulica Adrian 
Nimeni nu va da o finantare pana nu ai documentatiile pregatite.  La finalul anului s-a 

prins finantarea pentru ambulatoriu in valoare de 3.000.000 euro. Tot atunci s-au inceput 
demersuri pentru schimbarea retelei, modernizare la statia de epurare. Este gata documentatia 
pentru reabilitarea cladirilor de la Liceu, si de la Scoala Generala in valoare de 3.000.000 euro 
cu tot ceea ce trebuie, calculatoare, interior si exterior. Am vrut finantare pe PSI care a picat, 
54 de localitati au reusit sa prinda fara sa continue. Lucrarile nu se pot lasa in aer. La nivel 
macroeconomic nu va mai fi PSI dar vor fi alte programe. Cand se vor deschide sesiunile 
trebuie sa prindem. Ne-am invatat lectia. Avem proiectele respective. Cofinantarea ne costa 
multi bani, s-a semnat cu 1-2 luni in urma contractul referitor la pistele de biciclete si 
blocurile ANL. Pentru bugetul local acesta reprezinta cateva sute de mii de lei, cofinantarea 
reprezinta poate cateva milioane de euro. Aceste retele au o valoare foarte mare, nu se pot 
face decat prin finantare cu unele dintre programe. Mi se pare imposibil pentru acest an.  
Potrivit legii finantelor, orice lucrare de asa natura de investitie prima data se aproba 
indicatorii tehnico-economici de Consiliul Local. Este conform Legii finantelor. La partea 
tehnica, ce teava trebuie folosita, lungimi, cat este investitia de baza, constructii, montaj etc. 



 
 

10 
 

dupa aceasta se gaseste sursa de finantare, aceasta poate fi din bugetul local, din fonduri 
europene. 

 
Domnul Popovici Lazar 
Va inteleg foarte bine pana la un punct, de acolo intelegerile noastre o iau razna. Va 

intreb ca stiti foarte bine. In curand se termina mandatul nostru, de 4 ani de zile discutam la 
fiecare sedinte de apa si canalul din Sebis. Ati gasit finantare sa faceti tablitele, indicatoarele 
din Sebis, fara nici un dumnezeu ati gasit finantare sa bagati semafoare in Sebis,  ati gasit 
finantare sa reparati Scoala de la Donceni, in urmatorii 200 de ani nimeni nu va mai intra in 
acea scoala nici un elev, pentru acestea ati gasit de toate. Pentru apa si canal tot timpul am 
auzit  ca sunt in regula, apa e buna, nicio problema, o bem. Cand am vazut proiectul pe 
ordinea de zi am crezut ca domnul Feies s-a inteles cu Consiliul Judetean fiind campanie 
electorala, ne va da bani sa ne apucam de schimbat reteaua, asta am crezut prima data. Nu m-
am gandit  ca initiativa vine de la domnul Tole. Sunt convins ca domnul Tole nu are nicio 
sursa care sa-i fi promis ca îi va da 2 lei. Noi stim si trebuiau facute. Daca voiam cu adevarat 
si conducerea primariei Sebis ar fi vrut sa se faca, trebuiau facute macar instalatiile de apa. Sa 
nu ne mai ascundem dupa studii de fezabilitate ca va fi un dezastru total si cu canalizarea si cu 
toate pana asteptam pe doamna Bociu care ne spune ca sunt facute. Stiu ca sunt facute, dar nu 
vor fi bani, banii sunt cheltuiti ,,de-a lela’’, ,,de-a moaca’’ pe lucruri care nu sunt necesare 
pentru cetatenii din Sebis. Sunt necesari pentru imbuibarea unor persoane. In rest, nu sunt 
necesari. Acestea trebuiau facute. Toata reteaua de apa, si cautata sursa de apa, de unde sa 
ducem apa. Aseara daca doreai sa bei o gura de apa de la retea, vomitam. Ajungeam cum a 
spus Trump, sa nu mai bem apa, sa bem separat apa si clorul. Lasati-ne, nu suntem chiar 
prosti, domnule Ulica! Doua zile de scoala avem si noi, nu suntem ca trenul. Il duci si il pui 
pe linie si are 2 clase  si merge unde vrei tu. Poate ca va veni un consiliu, dar din ce am 
hotarat noi in 4 ani nu s-a realizat nici 10%/. Cetatenii Sebisului vor trebui sa stie despre 
toatea acestea. Sa nu ne faca pe strada hoti si excroci cand dumneata si Demetrescu ati spus ca 
noi vorbim ce vrem si voi faceti ce vreti. 

 
Domnul Gavrila Cornel 
Initiativa este laudabila, dovedeste faptul ca este o framantare in oras. Dupa ce ne-a 

spus domnul Ulica, dansii vin cu acest proiect si pun carul inaintea boilor. Noi, consiliul local 
ne asumam sa îi sprijinim. In toamna, anul trecut  a venit conducerea Termo-Construct cu 
propunerea de schimbare catre consiliul local pentru ca Consiliul local este proprietarul 
retelelor. Tineti minte. Nici la acea cerere nu s-a dat o solutie, nici la asta. Acest proiect cu 
schimarea intregii retelei si a statiei de epurare noi am avut, a venit un reprezentant ca e gata 
treaba, si banii doar sa curga. Am plecat lamuriti ca proiectul este. Acum aflam ca nu este nici 
in prezent. Noi, sa fim de acord cu efectuarea unui studiu tehnico-economic. Dar prevederile 
legale ne spun ca nu putem face proiecte pe portiuni.  

 
Doamna Bociu Monica 
Nu se cunosc sectoarele care au teava de azbociment. 
 
Domnul Feies Cristian 
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Avem o problema cu apa in Sebis, nu are rost sa ne ascundem dupa deget. Exista 
problema cu retelele si cu statia de epurare care este din anii 1970. Am contactat ingineri din 
Timisoara si am discutat cu privire la un studiu de fezabilitate si o statie de tratare a apei 
conforma cu acest secol. Aceste investitii sunt foarte mari. Cand s-a asfaltat si s-a introdus 
canalizare in Sebis s-au luat acele credite de 10 milioane lei, atunci nu erau fonduri europene. 
Se luau credite cu dobanzi foarte mici in BERD. Acum valoarea pentru statia de tratare a apei, 
schimbarea retelelor. Vedem ca exista avarii. Nu ne convine sa se opreasca apa tot la 2 
saptamani. Se face la modul profesionist  si serios. A spus bine domnul Adrian, prima data se 
fac indicatorii tehnico-economici aprobati de Consiliul local, care si-i insuseste, pe aceasta 
baza gasesti finantare. Consiliul local da acordul pentru a se face acea investitie. Primul pas il 
avem. Sunt surprins ca din septembrie acest studiu nu a fost introdus si votat de catre 
Consiliul local. Poate neexistand axa de finantare nu avem cum sa il finantam. Valoarea fiind 
mare, mai luam un credit sau ce facem? Asteptam sa se deschida niste axe. 

 
Domnul Zbircea Doru 
Se adreseaza domnului Barna. Iti aduci aminte ca noi am fost initiatorii unui proiect, 

predarea apei la RAC Arad, noi am anticipat de atunci.  
 
Domnul Feies Cristian 
RAC Arad ca si Termo-Construct este operator, nu vine cu banii de acasa sa ne faca 

investitii. Beneficiarul si proprietarul instalatiilor este Consiliul Local Sebis. 
 
Domnul Zbircea Doru 
Au venit atunci 2 directori de la Arad care s-au laudat cu atatea fonduri europene 

primite. 
 
Domnul Barna Gheorghe 
Au castigat 130.000.000 euro fonduri europene. Legat de ce a spus domnul Zbircea, 

pun o intrebare retorica. Noi avem o problema cu apa, noi nu traim singuri intrun clopot de 
sticla. Cum au rezolvat alte localitati din judet problema apei? 

 
Domnul Feies Cristian 
Si Ineul are o problema cu apa si este noua reteaua. 
 
Domnul Barna Gheorghe 
Cate investitii a facut Ineul in reteaua de apa in statie 
 
Domnul Feies Cristian 
Domnul Toma a spus bine ca daca noi intram la RAC Arad acum 2 ani, situatia era la 

fel si acum.  Acei bani au fost pentru 2014-2020, acei bani au fost deja cheltuiti. 
 
Domnul Popovici Lazar 
Se adreseaza domnului Feies: Ce probleme sunt la Ineu? 
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Domnul Feies Cristian 
Intrebati-l pe domnul Tripa! 
 
Domnul Popovici Lazar 
Este diferenta in calitatea apei. 
 
Domnul Strava Daniel 
Domnul Cionca a spus ca nu se mai poate face pentru Sebis ca jocurile sunt facute, asa 

a spus, nu-i asa? Domnul Falca a spus sa luam de la Cris si sa-I dai la Sebis 4.000.000 euro. 
 
Domnul Feies Cristian 
Pentru perioada 2021-2024 
 
Domnul Strava Daniel 
Noi acum ne zbatem ca nu mai avem acei bani. Daca eram prinsi acolo eram bine, nu-i 

asa? A spus: taiati de acolo 4.000.000 euro si dati la Sebis. Am fost  3 consilieri care am votat 
sa dam apa la RAAC si am fost propusi pentru excludere din partid. 

 
Domnul Barna Gheorghe 
Daca RAAC-ul ar fi asa de negru, ar fugi toti de el, sa vedem cate orase si comune au 

intrat in RAC si cate au iesit. Cunosc foarte bine pe primarul de la Socodor, care mi-a spus ca 
le-a dat totul si a primit inapoi ,,Nekerman’’. Au venit la noi de 2 ori si ne-au explicat, intrati 
si veti avea bani, fonduri europene. Ne-au spun ca intre 120.000.000 – 140.000 000 euro este 
proiectul. Au primit 130.000.000 euro.  

 
Domnul Feies Cristian 
Faceti confuzii. Proiectul este implementat  de ADI  apa canal nu de RAAC Arad, sa 

nu facem confuzie. RAAC Arad este operatorul. Proprietarul retelelor este ADI din care fac 
parte UAT-urile. De exemplu, la Ineu, ne place sa ne comparam cu orase, eu nu m-am 
comparat cu comune, cu Socodor. Orasele ar vrea sa iasa dar nu pot pentru ca sunt legate de 
investitiile care s-au facut. 

 
Domnul Barna Gheorghe 
S-a discutat inclusiv de sursa de apa, tineti minte. Asta a trecut 
 
Domnul Sodinca Petru 
Acum 1 an jumate am transmis personal date centralizate, si am facut o mare greseala 

pentru ca le-am transmis acele date la RAAC Arad si nu unde a trebuit sa le trimit. Din 
aceasta cauza s-a blocat tot. Pe ei nu i-a interest ca avem sau nu avem nevoie. 

 
Domnul Strava Daniel 
Cine a dus plicul? Nu mai vorbi! 

            Domnul Barna Gheorghe 
 A gresit usa!  
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Domnul Sodinca Petru 
Nu am primit niciun raspuns pentru ca nu RAAc-ul era  destinatia adresei. 
 
Domnul Popovici Lazar 
Nu s-a vrut. La Primaria Sebis, datorita a ceea ce a fost, nu s-au vrut fonduri europene. 

De ce? Se stie clar. Numai credit! 
 
Domnul Sodinca Petru 
Cu tot respectul fata de colegii consilieri sa lasam aceasta poveste pentru viitor. Apar 

scrise in procese verbale idei  si  ni se vor spune idioti de catre cei care vin dupa noi. S-a 
incercat un proiect. 

 
Domnul Borlea Radu- presedinte de sedinta 
Inteleg ca nu putem vota, pentru ca nu am votat indicatorii tehnici. 
 
Domnul Barna Gheorghe 
Sa amanam? 
 
Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta 
Am inteles ca nu este posibilitatea sa votam asta daca nu avem indicatorii si tot.  
 
Secretar 
Proiectul de hotarare trebuie supus la vot 
 
Doamna Barbura Maurieana 
Ce votam? 
 
Domnul Barna Gheorghe 
Votam proiectul propus in fata. 
 
Doamna Barbura Maurieana 
Dar nu avem ce vota, ce votam! Spuneti-mi concret, nu am inteles nimic. Ma iertati, 

nu stiu ce trebuie sa votam. 
 
Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
Nu putem sa luam o hotarare. 
 
Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta 
Cum putem vota finantare daca nu avem nimic, asta nu inteleg. 
 
Domnul Ulica Adrian 
Este prinsa si refacerea structurii stradale in suma de 85.000 lei plus TVA. Nu se poate 

lasa drumul asa! 
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Domnul Tole Daniel 
Drumul se reface in acesti bani, doar diferenta este de diametrul conductei.  
 
Domnul Ulica Adrian 
Reparatia strazilor? 
 
Domnul Tole Daniel 
Inteleg ca se reface zona  dintre carosabil si sant. 
 
Domnul Borlea Radu 
Dar noi ce votam? 
 
Secretar 
Orice proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi este supus la vot. Puteti sa votati 

pentru, impotriva sau sa va abtineti, cum doriti. 
 
Doamna Barbura Maurieana 
Daca proiectul nu este bine facut ce sa votam? In acest caz, cade de pe ordinea de zi, 

dar nu noi decidem. 
 
Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar  
Abtinere, impotriva 
 
Secretar 
Daca se impun modificari il puteti retransmite  in vederea reexaminarii initiatorului. 
 
Domnul Brola Radu 
Cine este pentru? Nimeni 
Impotriva? Nimeni 
Abtineri? 14   
 
Secretar 
Toti consilierii s-au abtinut. 
 
Doamna Barbura Maurieana 
Ne abtinem pentru ca nu este complet 
 
Domnul Toma Teodor– viceprimar cu atributii de primar 
Sa sintetizam. Acceptam  ideea. 
 
 Doamna Barbura Maurieana 
Aceeptam, dar noi nu i-am cerut omului ce trebuie, nu ne-am facut datoria. 
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S-a respins Proiectul de hotarare privind ,,SCHIMBAREA REȚELEI DE APĂ 
POTABILĂ DIN AZBOCIMENT’’ în anul 2020. 
 
          S-a adoptat Hotărârea nr. 62  a Consiliului Local Sebiș. 
 
7.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 7 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare modificarea  Organigramei și a Statului de Funcții pentru Spitalul de Boli 
Cronice Sebiș pe anul 2020. 

 
Domnul Popovici Lazar 
Cine mai trebuie sa se angajeze 
 
Domnul Toma Teodor- viceprimar cu atributii de primar 
Nu trebuie sa se angajeze nimeni. S-a pensionat o doamna asistenta, postul se 

transforma in asistent generalist. 
  

Domnul Borlea Radu 
Cine este pentru? Unanimitate. 
 
S-a aprobat Proiectul de hotarare privind modificarea  Organigramei și a Statului 

de Funcții pentru Spitalul de Boli Cronice Sebiș pe anul 2020. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 63  a Consiliului Local Sebiș.  
 
8.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 8 al ordinii de zi - Proiect 
de hotarare privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru 
utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Arad”, 
  

Domnul Zbircea Doru 
Cat a fost pretul si cat este acum? 

  
Domnul Sodinca Petru 
A fost 7 lei. 

  
Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta 
Cine este pentru? 10 voturi 
Impotriva? Nimeni  
Abtineri? 3 (domnul Barna, domnul Zbircea, domnul Popovici) 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 64  a Consiliului Local Sebiș. 
 
9.       Notificari diverse, corespondență adresată Consiliului Local Sebiș. 
          -Adresa Bisericii Baptiste Sfanta Treime Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la 
nr. 1538/5.03.2020, prin care solicita aprobarea asfaltarii portiunii de drum din str. Ciutariei  - 
intrarea in cimitirul Baptist. 
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            Domnii consilieri sunt de acord.  
 
            Domnul Carpine Aurel 
            Asta da, la toate s-au facut doar la ei nu. 
 
            Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
            Ca idee suntem de acord. 
 
            Domnul Feies Cristian 
            Sa vedem la ce valoare se ridica si intram in urmatoarea sedinta 
 

-Adresa Composesoratului Urbarial Prajesti, inregistrata la Primaria Orasului Sebis la 
nr. 1155/20.02.2020 prin care solicita prin comodat un spatiu in cadrul Caminului Cultural 
Prajesti pentru sediul Asociatiei Composesoratului Urbarial Prajesti. 
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
A mai fost cineva care a cerut aceasta cladire.  

 
Domnul Popovici Lazar  

            Stabiliti o chirie si i-o dati cu semnatura, are composesoratul bani. 
 

Domnul Borlea Radu – presedinte de sedinta 
Ei vor comodat. 

 
Domnul Popovici Lazar 
Da comodat… 

 
Domnul Toma Teodor 

            Nu vrea sa plateasca nimic, sa ia o cladire care arata bine. Am mai raspuns o data. Ca 
idee nu suntem de acord cu aceasta. 
 

Doamna Barbura Maurieana 
 

            Pentru ce folosim acea cladire? Ce activitati au fost facute anul acesta. 
 

Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar  
Pentru nimic. 

 
Doamna Barbura Maurieana 
Si pentru ce s-a investit in ea? 

 
Domnul Gavrila Cornel 
Partea care-i pusa la diverse nu se voteaza. 
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 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sebiș 
din data de 18.06.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, declară închisă ședința 
Consiliului Local Sebiș. 
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