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Romania 
Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul Local 
 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, 26.05.2020 cu ocazia ședintei extraordinare, convocata de indata, a Consiliului 
Local Sebiș. 

Convocarea consilierilor de indata în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția 
primarului nr. 131 din 26.05.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și prin invitații 
adresate domnilor consilieri. 

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

Absenti sunt: doamna Costea Angela, domnul Schiop Iustin. 
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. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  26.05.2020 a  
Dispozitiei nr.  131/2020 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 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 131 din 07.12.2018 
privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea si eliberarea din functia de Director 
al Clubului Sportiv “NATIONAL” Sebis.  
2.        Proiect de hotarare privind modificarea componenței Consiliului de Administratie al Clubului 
Sportiv “NATIONAL” Sebiş. 
  
 Cine este pentru? Unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 53 a Consiliului Local Sebiș. 
 
1.         Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 1 al ordinii de zi –  
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 131 din 
07.12.2018 privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea si eliberarea din 
functia de Director al Clubului Sportiv “NATIONAL” Sebis. 
 
 Domnul Borlea Radu- presedinte de sedinta 
 Se modifica o hotarare din data de 07.12.2018 



 
 

2 
 

            Supun la vot. 
 Cine este pentru?  Unanimitate 
  
            S-a adoptat Hotărârea nr. 54  a Consiliului Local Sebiș. 
 
2.       Domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - Proiect de 
hotarare privind modificarea componenței Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv 
“NATIONAL” Sebiş. 
  
 Domnul Borlea Radu - presedinte de sedinta 
 Este inlocuit domnul Barbatei Marian cu dl. Dance Lazar. 
            Supun la vot. 
 Cine este pentru? Unanimitate 
  
            S-a adoptat Hotărârea nr. 55  a Consiliului Local Sebiș. 
 
 Domnul Toma Teodor – viceprimar cu atributii de primar 
 La club trebuie sa fie facute platile la ANAF  si platile restante. Vom desemna prin dispozitie 
de primar pe perioada de 3 luni in functia de director, pe d-l Barbatei Marian, care indeplineste 
conditiile.  În acest timp ne vom ocupa sa organizam concurs. 
 
 Domnul Gavrila Cornel 
 Nu putea dl. Barbatei sa ramana in Consiliul de Administratie?  
 
 Domnul Toma Teodor - viceprimar cu atributii de primar 
 Nu. Dumneavoastra ati hotarat ca Raportul de audit sa fie transmis si analizat in Consiliul de 
Administratie al Clubului, asa vom face. 
  
 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, convocata de indata a 
Consiliului Local Sebiș din data de 27.05.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Borlea Radu, declară 
închisă ședința Consiliului Local Sebiș. 
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