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Județul Arad 
Orașul Sebiș 

Consiliul local 
Proces verbal 

 
Încheiat azi, 30.04.2020 cu ocazia ședintei extraordinare a Consiliului Local Sebiș. 
Convocarea consilierilor în ședintă extraordinară s-a facut prin dispoziția primarului 

nr. 119 din 24.04.2020, care a fost afișată la sediul Primăriei Sebiș și 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, doamna Costea Angela, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, 
domnul Strava Daniel,  domnul Şodinca Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica, 
domnul Zbîrcea Isai Doru. 

Absenti sunt: domnul Gavrila Cornel, domnul Schiop Iustin  
La sedința participă domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar, doamna 

Sirb Lavinia, secretar general, doamna Petrișor Clara, consilier juridic, domnul Feies Cristian, 
administrator public. Participa, de asemenea, doamna Bociu Monica, inspector in cadrul 
Serviciului de Urbanism al Primarie orasului Sebis. 

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișare la panoul de afisaj, în data de  
24.04.2020 a  Dispozitiei nr.  119/2020 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. 
 Mai sunt 2 puncte pentru a fi trecute pe ordinea de zi, la un punct  avem un referat de  
la Spitalul de Boli Cronice Sebis impreuna cu o  adresa de la ADR Vest pentru achizitionarea 
unui PCR.  
  
 Doamna Costea Angela 
 De ce nu se pun suplimentar si bursele? 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar 
 Se cere introducerea proiectului cu bursele elevilor, pentru a putea fi platite. Se 
adreseaza doamnei Secretar. Se pot bursele, supune pe ordinea de zi suplimentar ? 
  
 Secretar 
 Trebuie referat din partea compartimentului de specialitate. Daca se face un referat 
pana la finalul sedintei.  
  
 Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar 
 Sunteti de acord cu aceste 3 puncte ? 
   
 Domnul Strava Daniel 
 Care sunt aceste 3 puncte ? 



 
 

2 
 

 Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar 
 Avem un referat de  la Spitalul de Boli Cronice Sebis impreuna cu o  adresa de la 
ADR Vest pentru achizitionarea unui PCR.  
  
 Domnul Strava Daniel 
 Care este data adresei spitalului ? 
 
 Doamna Bociu Monica 
 27.04.2020 
  
 Domnul Strava Daniel  
 Ati intocmit proiectul in data de 24 aprilie. 
 
 Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar 
 Sunteti de acord cu aceste puncte ? Se lucreaza la drumul Birsa Moneasa. Se doreste 
realizarea trotuarelor, pista de biciclete si cai de acces. Eu sunt de acord sa se introduca si 
proiectul cu bursele. Referatul sa se faca pentru burse. Sa fiti de acord cu aceste puncte.  
  
 Secretar 
 Referatul trebuie sa se faca pana terminam noi sedinta 
 
 Doamna Costea Angela 
 Cine trebuie sa faca referatul? Eu am depus documentatia din 4 aprilie.  
  
 Secretar 
 Legea spune ca suplimentarea ordinii de zi  se aproba numai pentru probleme urgente. 
Cum considerati. 
 
 Doamna Costea Angela 
 De ce nu suporta amanare celelalte? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Este in regula cele 3 puncte, bursele incluse? 
 
 Domnul Barna Gheorghe presedinte de sedinta 
 Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 3 proiecte de hotarare si o adresa a 
Spitalului de Boli Cronice Sebis si se aproba in unanimitate. 
 
 Secretar 
 S-a inclus pe ordinea de zi dar trebuie referat, cum votati fara referat de specialitate? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar  
 Pentru a fi in legalitate, in maxim 2 saptamani vom face o sedinta ordinara. 
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 Doamna Costea Angela 
 Atunci ma abtin! Am facut documetatia din data de 2 aprilie. 
  
 Domnul Barna Gheorghe, presedinte de sedinta 
 Ati votat ordinea de zi! 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Ati votat ilegat. V-a spus secretarul 
 
 Secretar 
 Daca considerati ca este o problema urgenta. 
 
 Domnul Barna Gheorghe, presedinte de sedinta 
 Este o problema urgenta. Am votat ordinea de zi dar nu avem referat la proiectul cu 
bursele.  
 
 Doamna Costea Angela 
 Cine trebuie sa faca referatul? 
 
 Domnul Barna Gheorghe, presedinte de sedinta 
 Compartimentul financiar. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Sa se faca referatul! 
 
 Secretar 
 Asta inseamna ca mergem sa facem copii dupa proiect, referat, ne plimbam. Sa 
revenim in sedinta. Cum facem? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Punctul cu bursele sa ramana pentru sedinta ordinara. 
 
 Domnul Barna Gheorghe, presedinte de sedinta 
 Atunci raman cele 2 proiecte si adresa spitalului. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Cat timp am vorbit se putea merge in primarie si sa se faca copii! 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Putem sa postam referatul online. Daca tot s-a votat! 
 Domnul Toma Teodor,  viceprimar cu atribuții de primar, supun la vot ordinea de zi 
modificata a ședinței 
 

Ordine de zi 
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1.  Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare 
si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare separate si 
transportul separate al deseurilor municipal, inclusiv fractii colectate separate, fara a aduce 
atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din 
judetul Arad si operarea Complexului de tratare Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADI-SIGD 
Arad-LOT1-ZONA3; LOT2-ZONA 4. 
2. Proiect de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflatiei a impozitelor si taxelor locale, 
precum si a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile in anul fiscal 2021. 
3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 22 din 
30.03.2018, incheiat intre Orasul Sebis si Asociatia Grupul de Actiune Locala 
“DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2020. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei pentru masa lemnoasa 
care se valorifica din padurea UAT Sebis. 
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai 2020 – 
iulie 2020. 
7. Proiectul de hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada, in domeniul 
public al UAT Oras Sebis. 
8. Adresa Spitalului de Boli Cronice Sebis nr. 513/27.04.2020 inregistrata la Primaria orasului 
Sebis la nr. 2625/27.04.2020 si adresa ADR VEST nr. 2626/27.04.2020 
 
  
 Cine este pentru? Unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 38 a Consiliului Local Sebiș. 
 
1.         Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 1 al ordinii de zi – 
Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de 
fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de 
colectare separate si transportul separate al deseurilor municipal, inclusiv fractii 
colectate separate, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad si operarea Complexului de tratare 
Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad-LOT1-ZONA3; LOT2-ZONA 4.  
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atributii de primar 
 Avem o adresa de la Consiliul Judetean Arad dau cuvantul domnului Feies Cristian 
  
 Domnul Feies Cristian 
 Responsabil cu acest proiect este domnul Stiop Marius. Este vorba de colectarea 
deseurilor in situatii de urgenta. Primariile au putut sa intervina cu utilaje proprii sau utilaje 
inchiriate. ADI Deseuri are documentatia pentru desemnarea unui operator pana se scoate la 
licitatie intreaga zona. Dupa ce iesim din situatia de urgenta nu vom mai plati noi. Primaria va 
colecta de la populatia taxa pentru gunoi. Acum noi platim suma de 70.000 lei pe luna ori 4 
luni. Situatia va mai persista 1-2 luni. 
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 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Suntem parte a master planului impreuna cu toate primariile. Ca sa ne retragem costa. 
  
 Domnul Strava Daniel 
 Costa mai scump retragerea decat platim acum pe luna? 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Nu avem cum sa ne retragem, singuri nu avem unde duce gunoiul. 
  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 1 al 
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului 
de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de 
colectare separate si transportul separate al deseurilor municipal, inclusiv fractii 
colectate separate, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad si operarea Complexului de tratare 
Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad-LOT1-ZONA3; LOT2-ZONA 4 și se 
aprobă in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 39   a Consiliului Local Sebiș. 
 
2.         Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 2 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflatiei a impozitelor si taxelor 
locale, precum si a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile in anul 
fiscal 2021.   
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Legea spune ca se indexeaza impozitele pana la data de 30 aprilie.  
 
 Domnul Popovici Lazar  
 Legea este din anul 2015. In decembrie am votat reducerea impozitelor pentru anul 
2020, nu s-a redus nimic. Am rugamintea ca sa primesc procesul verbal din decembrie 2019, 
vreau sa il vad. Platesc la fel ca in anul trecut. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Vi se va da o copie dupa procesul verbal, s-a consemnat. 
 
 Doamna Costea Angela 
 In decembrie 2019 nu s-a pus problema ca nu am indexat, legea este din anul 2015 
atunci de ce nu am  indexat? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Dupa lege este obligatorie indexarea. 
 
 Doamna Costea Angela 
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 Legea este din 2015 si nu s-a facut. 
 
 Domnul  Popovici Lazar 
 Cand s-au calculat impozitele cu pana la 1,15% foarte mari atunci nu a fost 
obligatoriu, acum este? Suntem mai slabi ca Ineul si mai prost gestionati si avem impozitele 
cu cel putin 30 % mai mari. 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Vorbim despre anul viitor. Asa spune legea 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Fiecare voteaza cum vrea. 
 
 Domnul Sodinca Petru 
 Este pentru anul 2021. 
 
  Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 2 al 
ordinii de zi- Proiect de hotarare privind indexarea pe baza ratei inflatiei a impozitelor si 
taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile 
in anul fiscal 2021 și se voteaza astfel 2 voturi “pentru” (d-l. Toma si d-na Vekas), 6 
“abtineri” (d-l Barna, d-l Sirca, d-na Costea, d-l Zbircea, d-l. Carpine, d-l Borlea si 4 
“impotriva” ( d-l Popovici, d-l Strava, d-l Barbura, d-l Sodinca). S-a adpotat Hotararea nr.40 
 
 Domnul Sodinca Petru 
 Trebuie facut in decembrie! 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Trebuie sa se voteze! Putem sa incalcam legea? Il chem pe Miculescu! 
 
 Doamna Barbura Maurieana  
 Daca se supune un proiect la vot putem sa ne abtinem sau sa fim impotriva. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Trebuie sa se aplice Legea! 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Eu votez ce vreau eu. 
  
3.         Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 3 al ordinii de zi  
- Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 22 din 
30.03.2018, incheiat intre Orasul Sebis si Asociatia Grupul de Actiune Locala 
“DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”.   
  
 Doamna Costea Angela 
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 Cate proiecte avem cu GAL? ce beneficii am avut? 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Avem 2 proiecte pe rol, una cu buldoexcavatorul, si una cu drumul de exploatare care 
este finalizat 
  
 Doamna Costea Angela 
 Buteniul are poze cu buldoexcavatorul si a depus proiectul cu 4 luni dupa noi. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 3 al 
ordinii de zi- Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat 
nr. 22 din 30.03.2018, incheiat intre Orasul Sebis si Asociatia Grupul de Actiune Locala 
“DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” și se aprobă astfel  11 voturi 
“pentru” si 2 “abtineri” (dl. Strava Daniel si domnul Popovici Lazar) 
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 41   a Consiliului Local Sebiș 
 
4.     Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 4 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2020.   
 Domnul Toma Teodor 
 Spitalul de Boli Cronice Sebis a depus o rectificare intre capitole, sa fiti de acord, nu 
cer nimic. 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Pentru ce se cere rectificarea? 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Pentru trimestrul 2, din ce trimestru? 
 
 Domnul Borlea Radu  
 Se muta materialele sanitare. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Au angajat si nu au bani sa plateasca cheltuieli de personal, au angajat 5 persoane in 
decembrie. 
  
 Domnul Zbircea Isai 
 Faca ce vor! 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Citesc din referatul lor: rectificarea bugetului pe trimestrul II 2020 cu suma totala de 
30,74 mii lei, ca urmare a majorarii contractului cu DSP Arad dupa cum urmeaza: cheltuieli 
de personal, 19,74 mii lei si 11,00 mii lei. 
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 Doamna Barbura Maurieana 
 Din adresa spitalului inteleg ca iau bani de la personal si îi dau la materiale. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 4 al 
ordinii de zi -Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe 
anul 2020 și se aprobă in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 42   a Consiliului Local Sebiș 
 
5.     Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 5 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei pentru masa 
lemnoasa care se valorifica din padurea UAT Sebis.   
  
 Domnul Popovici Lazar 
 Am socotit pentru prestarile de serviciu, v-am tot spus. Este vorba despre cele 3 
partizi.  Din 1108 m3  - 836 m3 s-au valorificat dar 271 m3 sunt in aer. Din 836 mc, s-au 
valorificat 53 m3 si 297 m3 nu sunt nicaieri 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar   
 Cand a fost asta? 
  
 Domnul Popovici Lazar 
 La final de 2018 si in anul 2019.  Din 260 m3 s-au valorificat 100 m3, restul de 159 
m3 nu se stie. In total 728,87 m3 daca se vindeau era 116.619 lei care s-au dus. Nu i-au 
intrebat nimeni pe cei de la Ocol. Primaria Ignesti plateste prestatile 8,50 lei la Ocol. Voi 
platiti-le ca va fi loc viran, ne putem apuca sa platim. Am fost acolo si m-am enervat. Suntem 
singurii fraieri care lasam padurea ocolului sa o vanda. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Ati participat la sedinta, dintre toti Ignestiul s-a retras de 2 ori. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Este intacta padurea Ignestiului. La fiecare plecare a lor s-a facut control riguros s-a 
vazut masa lemnoasa care este in paduri. La noi padurarii sunt aceeasi nu îi schimba nimeni. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Sunt in regula aceste partide? 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Partidele sunt in regula. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar  
 Sa facem o analiza a ocolului. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
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 Propun  sa facem o adresa la Politia economica si la Directia Silvica sa vina o comisie 
sa inventarieze padurile Sebisului. De 2 ani spun asta. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Domnule Popovici, de pe vremea domnului Demetrescu s-a luat hotararea ca sa 
participi la licitatii. 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Cine a discutat cu mine de ocol? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar  
 Ti s-a dat delegatie 
  
 Domnul Popovici Lazar 
 Sa vii sa-mi arati delegatia. Nu mi-a dat delegatie! 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Cele 3 partizi sunt ok, asa ai spus. Sa aprobam pretul de pornire. Vrem sa participi la 
licitatie! 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Sa facem o adresa pentru a inventaria padurile Sebisului. La padurarul Tica merge in 
control Coroiu. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Sa cerem noi control? 
 
 Domnul Popovici Lazar 
 Da, binenteles. Sa dam la altcineva padurea si sa ia cum trebuie padurea. Vor face 
control. De ce sa dai 14,50 lei cand se pot plati 8,5 lei. Sunt alte ocoale. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Recunosti ca ai fost la sedinta la care singur Ignestiul a fost si s-a retras de 2 ori? 
  
 Domnul Popovici Lazar 
 Nu am fost. Ca prieten ti-am spus informatia. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Sumal-ul trebuie corectat la o partida. 
  
 Domnul Popovici Lazar 
 Sumalul corect in loc de 155 este: 1582936.  
 
 Domnul Sirca Traian  
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 Sa fie legal. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar. 
 Sa i se faca delegatie domnului Popovici sa participe la licitatii. 
 
 Domnul Sirca Traian 
 Sa i se dea hartie! Este chestie de delapidare! 
 
 Domnul Barna Gheorghe, presedinte de sedinta 
 Este alt punct! 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 5 al 
ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei pentru 
masa lemnoasa care se valorifica din padurea UAT Sebis și se aprobă in unanimitate.  
 S-a adoptat Hotărârea nr. 43   a Consiliului Local Sebiș 
 
6.  Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 6 al ordinii de zi - 
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai 2020 
– iulie 2020.   
  
 Domnul Barna Gheorghe – presedinte de sedinta 
 Propun pe domnul Radu Borlea, presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 6 al 
ordinii de zi Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada mai 2020 – iulie 2020 și se aprobă in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 44   a Consiliului Local Sebiș 
 
7.         Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, prezintă punctul 7 al ordinii de zi - 
Proiectul de hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului strada, in 
domeniul public al UAT Oras Sebis. 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Se repara drumul Birsa Moneasa, in localitatea Donceni trebuie sa se inscrie in CF 
terenul din stanga si dreapta drumului, pentru trotuare, piste de bicicleta si podete.  
 
 Domnul Feies Cristian  
 Solutia este sa ne intabulam noi si apoi il dam in administrare Consiliului Judetean 
Arad. Aceasta este prima etapa. 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, supune spre aprobare punctul 7 al 
ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului 
strada, in domeniul public al UAT Oras Sebis și se aprobă in unanimitate. 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 45   a Consiliului Local Sebiș 
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 8. Adresa Spitalului de Boli Cronice Sebis nr. 513/27.04.2020 inregistrata la 
Primaria orasului Sebis la nr. 2625/27.04.2020 si adresa ADR VEST nr. 2626/27.04.2020 
 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar  
 Sunt de acord ce este mai bun sa se achizitioneze la spitalul din Sebis. Este referatul 
domnului director prin care ne informeaza spre a sti despre ce este vorba. ADRVest ne 
solicita sa putem sa luam PCR performant. Costul este de 100.000 euro, se poate defalca din 2 
milioane euro. Spatiul unde va functiona aparatul este in sarcina conducerii spitalului. Firma 
care va instala asigura teste si instruirea personalului. Testele se vor deconta de la minister. 
Nu trebuie sa luam o hotarare, ci sa fim de acord. Dupa primirea adresei puteam sa dam un 
aviz, dar am vrut ca toti sa stiti, cred ca sunteti de acord sa dam un aviz  pentru acest aparat 
performant. 
  
 Domnul Strava Daniel 
 Sunt de acord. Catre cine se adreseaza specialistii care spun ca din fonduri europene se 
poate rupe 2 milioane euro, catre Primar care este ordonator de credite sau catre Consiliu 
Local? 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Nu vreau sa divagam. 
  
 Domnul Strava Daniel 
 Trebuie sa vedem, nu se poate adresa consiliului local ! 
 
 Domnul Barna Gheorghe, prsedinte de sedinta 
 Se adreseaza catre Primaria Sebis, domnului primar, Primarul hotaraste ! 
 
 Domnul Strava Daniel 
 Catre primarul Sebisului se adreseaza. Consiliul Sebis a aprobat participarea cu 2 % 
din acel proiect. 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Nu ! 
 
 Domnul Barna Gheorghe 
 Am aprobat ! 
 
 Doamne Bociu Monica 
 Dati-mi voie… 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Se adreseaza doamnei Bociu : Nu aveti voie, este sedinta de consiliu ! 
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 Doamna Bociu Monica 
 Vreau sa-i lamuresc! 
 
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar  
 Catre d-na Bociu: nu va dau voie…  
             Se adreseaza domnilor consilieri spunandu-le despre comportamentul d-nei Bociu in 
sensul ca nu se poate coopera cu ea. 
     
 Secretar 
 Doamna Bociu este angajat al primariei si manager de proiect, poate participa la 
sedinta. 
  
 Doamna Bociu Monica 
 ADR ne-a sugerat sa cumparam un aparat PCR si sa renuntam la unele aparate care nu 
sunt neaparat necesare pentru pneumologie.  S-a cazut de acord sa se ia un PCR care are mai 
multe componente, are 2 hote, aparat de extractie al probelor, totul se va face automat. Suma 
de 100.000 Euro este prinsa in acel proiect, se face o nota de renuntare pentru anumite 
aparaturi si se cumpara acest PCR in cadrul ambulatoriului. Solicitam aprobarea dvs. pentru 
acest lucru. 
  
 Domnul Toma Teodor, viceprimar cu atribuții de primar 
 Sa fiti de acord pentru un acord de principiu. 
 
 Doamna Costea Angela 
 Nu putem noi sa fim de acord, Consiliu Local nu are aceasta atributie, nu poate sa fie 
ordonator de credite. Nu consiliul local are atributii legat de ce aparate se achizitioneaza. 
 
 Doamna Bociu Monica 
 Trebuie un acord de principiu. 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Primaria a facut proiectul  care a fost aprobat de catre Consiliul Local. Daca Primaria 
va face demersurile sa schimbe proiectul, daca ati fi de acord, daca se aproba de ADR sa 
votati modificarea acelui proiect. 
 
 Domnul Sirca Traian 
 Este important sa se cumpere ! 
 
 Domnul Feies Cristian 
 Se putea primi un PCR de la Consiliul Judetean, era fara hote si fara aparat de 
extractie genetica automat, ar fi costat pretul era de 3 miliarde lei vechi, pentru a-l pune in 
functiune.  Ne adresam  catre ADR Vest care va analiza posibilitatea achizitionarii.  
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 Nemaifiind alte discuții pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Sebiș din data de 30.04.2020, domnul preşedinte de şedinţă, Barna Gheorghe, declară închisă 
ședința Consiliului Local Sebiș. 
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