Romania
Județul Arad
Orașul Sebiș
Consiliul local
Proces verbal
Încheiat azi, 26.02.2020 cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș.
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția primarului
nr. 87 din 21.02.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și invitații adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenți la ședință 12 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 Gavrilă Cornel, domnul Popovici
Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Șchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, dl. Toma Teodor.
Absenti sunt: domnul Strava Daniel, doamna Vekas Rodica, domnul Zbîrcea Isai
Doru.
La sedința participă domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar, doamna
Sîrb Lavinia, secretar general și doamna Petrișor Clara, consilier juridic.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de
21.02.2020 a Dispozitiei nr. 87/2020 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, supun la vot
urmatoarea
Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de
ajutor de stat ”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA
PADURILOR”.
2.
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 41
din 27.04.2018 privind implementarea proiectului ”SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA, ORAS SEBIS”.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orasului Sebis in
Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orasului Sebis in
Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului Orasului Sebis in
Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport
Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contratului de delegare a Serviciului de
Transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019,
astfel cum a fost modificat prin Acte aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020.
Cine este pentru? Unanimitate.
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S-a adoptat Hotărârea nr. 23 a Consiliului Local Sebiș.
1.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei
de ajutor de stat ”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI
CONSERVAREA PĂDURILOR”.
Domnul Feieș Cristian
Am avut o adresă prin care ni s-a comunicat că există această masură, începe din data
de 03.03.2020, este bine să o accesam. Sunt bani în plus. În domeniu public Primăria are 1104
ha padure. Sunt 2 pachete pe acest proiect. Pachetul 1 prevede o zona de liniste pe care trebuie
să o delimităm, aceasta reprezintă 20% din suprafața care va fi inclusă în proiect. Pachetul 2
este cu suma de 103 euro/ha, dar cu condiții drastice, exploatare prin rărituri și nu ne putem
încadra. Propunem Pachetul 1: de la 1-500 ha, suma de 38 euro/ha, adica 19.000 euro, de la
500-1000, 85% din subvenție, adica 16.150 euro, restul de 104 ha este 65 % din subvenție,
adică 2600 euro. Total 38.000 euro anual timp de 5 ani. Condiția este ca din cele 1104 ha să
delimităm o zonă de liniște, nu se va exploata decat cu atelaje, se va face igienizarea
uscăturilor și doborâturilor. Avem o zona distrusă în urma vijeliei se va propune să fie
delimitată această zonă.
Domnul Popovici Lază
Despre ce este vorba în Pachetul 2?
Domnul Feieș Cristian
Este vorba despre anumite zone pe care să le exploatăm prin rărituri, doborâturi etc,
suma este de 103 euro /ha. Consultantul ne-a spus că nu îndeplinim condițiile și ar fi foarte
complicat să le îndeplinim.
Domnul Popovici Lazăr
Să-l întrebi să ne spună, noi ca primărie nu vom mai putea să exploatăm, doar
igienizare, doboraturi, timp de 10 ani, amenajamentul este pe 10 ani. Nu vom mai putea tăia
nimic după ce se va termina cu doborâturile.
Domnul Feieș Cristian
Primăriile din zonă nu au intrat pe Pachetul 2.
Domnul Popovici Lazăr
Nu știu ce este în pădurile Sebișului. Amenajamentul iți spune exact unde poti face
tăierile. Din cauza că în anul 2017 au căzut atatea lemne amenajamentul nu iți mai dă voie să
tai. Trebuie studiată situația.
Domnul Gavrilă Cornel
Pentru Pachetul 2 se dau bani pe jumătate din suprafață, echivalent cu suma pentru
Pachetul 1, dar banii se împart pe 5 ani și pe fiecare an se da a 5-a parte, pe rând, nu suma
întreaga.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 1 al
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind instrumentarea dosarului tehnic pentru
accesarea schemei de ajutor de stat ”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII
CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR” și se aprobă în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 24 a Consiliului Local Sebiș.
2.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe , prezintă punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 41
din 27.04.2018 privind implementarea proiectului ”SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ORAȘ SEBIȘ”.
Domnul Toma Teodor
Trebuie înlocuit Demetrescu Radu în cadrul acestui proiect.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 2 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotararii Consiliului Local
Sebis nr. 41 din 27.04.2018 privind implementarea proiectului ”SERVICIUL
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ORAȘ SEBIȘ” și se aprobă în
unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 25 a Consiliului Local Sebiș.
3.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în
Adunarea Generala a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
Domnul Toma Teodor
A ieșit din Asociație comuna Ususau.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 3 al
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului Sebiș în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad și se aprobă în unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotărârea nr. 26 a Consiliului Local Sebiș.
4.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în
Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
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Secretar General
Titlul este identic dar conținutul diferit.
Domnul Toma Teodor
Trebuie să supunem la vot cotizația pe anul 2020 și să acordam un mandat
reprezentantului nostru.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 4 al
ordinii de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului Sebiș în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad și se aprobă în unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotărârea nr. 27 a Consiliului Local Sebiș.
5.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebiș în
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contratului de delegare a
Serviciului de Transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act aditional la Contractul nr.
704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Acte aditionale nr. 1/20.12.2019 și nr.
2/21.01.2020.
Secretar General
In acest proiect de hotarare se aproba Actul aditional nr.3 la contractul de delegare a
gestiunii Serviciului de transport public local, se modifica programul de transport, se aprobă
incheierea Actului aditional nr. 3, se mandatează primarul, in calitate de reprezentant sa
voteze in AGA aprobarea Actului Aditional nr.3, iar în absența primarului o altă persoană, se
mandatează directorul executiv să semneze actul additional nr.3.
Doamna Barbura Maurieana
De ce trebuie de fiecare dată să delegam pe reprezentantul nostru?
Secretar General
Așa ne cer cei de la ADI Transporturi, așa vin adresele de la ei. De câte ori sunt
modificări în actele lor, trebuie adoptata o hotărâre pentru împuternicirea reprezentantului
nostru.

Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 5 al
ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului Sebiș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contratului
de delegare a Serviciului de Transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la
4

Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Acte adiționale nr.
1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020 și se aprobă în unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotărârea nr. 28 a Consiliului Local Sebiș.
Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Sebiș din data de 26.02.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, declară închisă
ședința Consiliului Local Sebiș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PROF. BARNA GHEORGHE

SECRETAR GENERAL U.A.T.
jur.SÎRB LAVINIA

Tehnoredactat și consemnat
Jur. PETRIȘOR CLARA
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