Consiliul local orasenesc Seini
MINUTA
sedintei ordinare a Consiliului local orasenesc Seini
din data de 26.09.2013

Din totalul de 17 consilieri sunt prezenti 17, dupa cum urmeaza: Bud Vasile, Bodea
Octavian, Bogdan Ioan, Sike Maria, Crisan Artur, Baltos Marius, Debreczeni Francisc,
Muresan Lucian, Szekely Nicolae, Dorca Marius, Nistor Octavian, Adoreanu Zamfir, Sima
Nicolae, Talpos Radu, Filipas Florin, Pop Mihai si Golondzac Vasile.
Absenti: Invitati : - Danci Gabriela – cons. juridic si Rablau Maria – contabil sef.
Secretarul a prezentat consilierilor procesul verbal de la sedinta precedenta. Daca sunt
obiectiuni ? Nu. Se supune la vot procesul verbal si se aproba in unanimitate .
Secretarul prelucreaza Normele nr. 7/2013 – asigurari locuinte.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Golondzac Vasile propune pe dl. Adoreanu Zamfir. Daca mai sunt si alte
propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca dl. Adoreanu
Zamfir sa fie presedinte de sedinta.
Presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul proiect al ordinei
de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
Orasului Seini pe anul 2013.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local Seini in
Consiliul de administratie al scolilor din Seini.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de executie a Statiei de
biogaz Seini pana la 31.12.2015.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor
Loc Targ, Ciresilor si Closca si aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general pentru aceste lucrari.
5. Probleme curente, interpelari.
Daca mai sunt si alte probleme de discutat ?
Se supune la vot si se aproba in unanimitate ordinea de zi.
Se incepe cu punctul 4, aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru cele trei strazi
Loc Targ, Ciresilor si Closca
Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 46/2013.
La urmatorul punct se discuta despre prelungirea termenului de realizare a Statiei
biogaz.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 47/2013.
Apoi se trece la alegerea unor consilieri locali membrii in Consiliile de administratie in
scolile din Seini.
- la Scoala nr. 2 – Sike Maria
- la Scoala nr. 1 – Crisan Artur
- la liceu – Sima, Bogdan si Dorca.
Se prezinta proiectul, se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr.
48/2013.
Rectificarea de buget prezinta contabilul sef.
Secretarul prezinta proiectul de hotarare.
Se supune la vot. Se aproba in unanimitate Hotararea nr. 49/2013.
Probleme curente:
- se discuta despre asigurarea transportului pentru elevi si probleme diverse

Presedinte de sedinta,
Adoreanu Zamfir

Contrasemneaza
Secretar,
Bud Ioan

