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Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 22.09.2020 cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară  s-a facut prin dispoziția primarului 

nr. 257 din 18.09.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și invitații adresate 
domnilor consilieri. 

Sunt prezenți la ședință 11 consilieri locali după cum urmează: 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 
Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai Doru. 

Absenti: doamna Barbura Maurieana Liliana, doamna Bătrâna Viorica, domnul Schiop 
Iustin, domnul Şodinca Petru. 

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 Contabilitate-
Buget 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
18.09.2020 a  Dispozitiei nr.  257/2020 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 incheiate la sedintele Consiliului 
Local Sebis din data de 31.08.2020 si din data de 16.09.2020. 
2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General consolidat al Orasului Sebis pe 
anul 2020. 
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Spitalul 
de Boli Cronice Sebis incepand cu data de 01.10.2020. 
4.  Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de închiriere 
pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea Aradului, nr. 3 avand ca titular pe 
doamna Tolea Maria Alexandra. 
  
 Cine este pentru? Unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 90 a Consiliului Local Sebiș. 
 
1.       Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 1 al ordinii de zi – 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate la sedintele 
Consiliului Local Sebis din data de 31.08.2020 si din data de 16.09.2020. 
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 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Cine este pentru ? unanimitate 
           
 S-a aprobat Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale incheiate la 
sedintele Consiliului Local Sebis din data de 31.08.2020 si din data de 16.09.2020. 
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 91 a Consiliului Local Sebiș. 
 
2.        Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 2 al ordinii de zi –  
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General consolidat al Orasului Sebis 
pe anul 2020.  
  
 Domnul Ulica Adrian. 
 Orasul Sebis a primit suma de 600.000 lei repartizata in trimestrul 3 al anului 2020. 
Din aceasta cauza era obligatorie aceasta rectificare pe trimestrul 3 care se termina la data de 
30 septembrie. Cu aceasta suma se modifica partea de venituri si concomitent si cea de 
cheltuieli cu aceeasi suma. In urma contractului cu ANCPI ne-au fost virati 93,01 mii lei 
reprezentand subventii. Plata se va face de la capitolul pentru cadastru si tehnic. S-au propus 
urmatoarele sume la partea de cheltuieli: 100.000 lei pentru Liceul Teoretic Sebis pentru 
achizitionarea de masti, dezinfectanti, materiale sanitare, plexiglas si amenajarea unor sali la 
caminul pentru copii. Realizarea studiului de fezabilitate privind introducerea gazului 155.000 
lei. Datorita continuarii situatiei de urgenta privind colectarea, transportul si depozitarea 
deseurilor s-a propus suplimentarea cu 150.000 lei la capitolul salubritate. La capitolul strazi 
urmare a inregistrarii unor economii dintre diferenta pret si tarif privind contractul de delegare 
a gestiunii transport public s-a propus diminuarea cu 50.000 lei a subcapitolului si 
suplimentare pentru continuarea lucrarilor de modernizare, pavaj trotuare cu suma de 245.000 
lei. Spitalul de Boli cornice Sebis propune pentru trimestrul IV, conform contractului incheiat 
cu Directia de Sanatate publica o crestere de 5000 lei, iar pentru trimestrul III cateva 
modificari care sunt trecute in adresa. Cheltuieli nu se mai pot face. Viitorul consiliu Local si 
primar le vor pune pe tapet. 
 
 Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Banii raman sub forma de economii. 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Aceasti bani nu au venit cu destinatie speciala.Acesti bani se depersonalizeaza. Isi 
pierd destinatia. Suma de 600.000 lei nu mai sunt cu destinatie se poate plati orice. Daca 
bugetul ar fi realizat 100% si cheltuielile ar fi 100% ar fi obligatoriu ca sa se faca platile cum 
s-a spus. La noi bugetul este la 65% si din acesti bani se vor plati ceva restante. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Suntem statutari pentru o rectificare de buget? 
 
 Domnul Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Suntem 11, i-am numarat. 
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 Doamna Costea Angela 
 In ce scop vor fi folositi acesti bani. Daca acesti bani se depersonalizeaza urmatoarea 
administratie poate sa-i foloseasca la facturi. 
 
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Pentru facturi restante. 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Acesti 600.000 lei pe care îi primim maine de la finante pot sa fie folositi pentru a 
plati facturi restante, nu inseamna ca sunt pentru aceste obiective. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Hotararea pe care o facem in urma aprobarii rectificarii nu are nicio valoare daca se 
poate face total altceva cu banii. 
 
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Asta este o problema de finante. 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Ne-am complicat putin. Banii de la scoala care sunt prinsi îi trage scoala, pana ajung 
banii îi folosim  pentru restante apoi cand îi incasam facem ce scrie daca mai apucam. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Studiu de fezabilitate nu s-a mai realizat? 155.000 lei este o suma mare 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Este 130.000 lei plus TVA,  
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Sunt mai multe oferte, aceasta este suma. 
 
 Domnul Gavrila Cornel –presedinte de sedinta 
 Daca actualul consiliu angajeaza aceasta lucrare, ceilalti cu ce se vor mai lauda. Sunt 4 
randuri de instalatii de gaz. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Suma de 245.000 lei pentru continuarea lucrarilor de modernizare, aceste lucrari sunt 
incepute si neachitate? 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Daca vor fi bani se vor face. 
  
 Doamna Costea Angela 
 Mai sunt restante? 
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 Domnul Ulica Adrian 
 Cam 50.000 lei 
 
 Doamna Costea Angela 
 Care este nivelul de suma legat de datoriile UAT la asfaltari? 
 
 Domnul Ulica Adrian 
 Valoarea contractului initial 651.000 lei modernizare de la  Peco, la Caminul de Copii, 
strada Victoriei plus reparatii. Au fost 3 contracte. Sunt facturate de 2-3 saptamani. 
 
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Cine este pentru ? unanimitate 
  
 S-a aprobat Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General consolidat 
al Orasului Sebis pe anul 2020.  
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 92 a Consiliului Local Sebiș. 
 
3.     Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 3 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru 
Spitalul de Boli Cronice Sebis incepand cu data de 01.10.2020. 
  
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Nu sunt modificari decat transformari de posturi, de la un grad inferior la un grad 
superior. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Nici nu i-a angajat bine ca le si mareste salariul 
 
 Domnul Gavrila Cornel 
 Va citesc:  
 - transformarea postului de referent debutant in functia de referent II cu o norma 
intreaga 
 - transformarea postului de registrator medical debutant in functia de registrator 
medical in cadrul Biroului internari-externari   
 - transformarea postului de consilier juridic debutant in functia de consilier juridic, 
gradul II  
 Nu presupune nicio angajare. 
 Doamna Costea Angela 
 Nu trebuia sa vedem organigrama? 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Este legal aprobarea organigramei? 
 
           Domnul Popovici Lazar 
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 Data trecuta nu i-am vazut pe acestia pe lista. 
 
 Domnul Gavrila Cornel 
 Erau in organigrama, dar pe posturile inferioare. 
 
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 Indeplinesc conditiile, este normal ca sa li se modifice salariul. 
  
 Domnul Strava Daniel 
 Nu mai pot ei lucra in aceste functii? 
 
 Domnul Zbircea Doru 
 Atat timp cat Statul si Casa de Asigurari le plateste de ce ne doare capul pe noi. 
 
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Cine este pentru? Unanimitate 
 
 S-a aprobat Proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului 
de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis incepand cu data de 01.10.2020.  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 93 a Consiliului Local Sebiș. 
 
4.     Domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de închiriere 
pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea Aradului, nr.3 avand ca titular 
pe doamna Tolea Maria Alexandra 
 Domnul  Gavrila Cornel – presedinte de sedinta 
 Indeplineste conditiile, este comisie care si-a dat avizul. 
 Cine este pentru ? – Unanimitate 
 
 S-a aprobat Proiectul de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a 
contractului de închiriere pentru locuința situată în imobilul ANL din Sebiș, Calea 
Aradului, nr.3 avand ca titular pe doamna Tolea Maria Alexandra. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 94  a Consiliului Local Sebiș. 
 
 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Sebiș din data de 22.09.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Gavrilă Cornel, declară închisă 
ședința Consiliului Local Sebiș. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              
                CONSILIER                                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.     
       EC. GAVRILĂ CORNEL                                                           SIRB LAVINIA  
 
         
            Tehnoredactat și consemnat 
                    PETRIȘOR CLARA 
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