Consiliul local orasenesc Seini

Proces verbal
Incheiat azi 10.12.2012 cu ocazia sedintei extraordinare
a Consiliului local orasenesc Seini.

Din totalul de 17 consilieri sunt prezenti 16, dupa cum urmeaza: Bud Vasile,
Sima Nicolae, Adoreanu Zamfir, Golondzac Vasile, Bodea Octavian, Bogdan
Ioan, Sike Maria, Crisan Artur, Baltos Marius, Debreczeni Francisc, Dorca Marius,
Muresan Lucian, Pop Mihai, Filipas Florin, Nistor Octavian, Talpos Radu .
Absenti: Szekely Nicolae .
Invitati : Danci Gabriela – Consilier juridic.
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 procesul verbal din data de 21.11.2012.
Secretarul prelucreaza un proiect legislativ - Legea 53/2003 modificata,
Codul Muncii.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Bud Vasile propune pe dl.Crisan Artur. Se supune la vot propunerea si
se aproba in unanimitate ca dl. Crisan Artur 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 pentru anul 2012.
2. Probleme curente, interpelari.
Daca mai sunt si alte probleme de discutat ?
Dl. Secretar propune sa se mai discute si urmatorul punct
- Proiect de Hotarare privind reactualizarea componentei Consiliului
consultativ pentru protectia consumatorilor din or. Seini.
Se supune la vot proiectul ordinei de zi cu completarile propuse. Se aproba
in unanimitate ordinea de zi.
Se trece la primul punct – rectificarea bugetului.
Prezinta primarul rectificarea propusa.
Secretarul propune si prezinta proiectul de hotarare.
Se supune la vot se aproba in unanimitate Hotararea nr. 72/2012.

La punctul doi – reactualizarea comisiei Consiliului consultativ pentru
protectia consumatorilor – prezinta secretarul. Sa se propuna doi consilieri pentru
aceasta comisie.
Consilierii propusi sunt – Muresan Lucian si Sike Maria – se aproba in
unanimitate Hotararea nr. 73/2012.
Cosarul – solicita acordare cota de motorina pentru masina personala cu
care se deplaseaza pe teren. Se propune sa se de ape 6 luni incepand cu luna
octombrie si pana in martie – 25 litri de carburant pe luna.
Se aproba in unanimitate.
Dl. Covaci – preot penticostal pe str. Caramidariei, solicita 5 mc lemne de
foc pentru incalzire biserica.
Se aproba in unanimitate.
Adoreanu Zamfir – lemnele pentru biserica, sa se clarifice pentru sedinta
urmatoare sa se prezinte situatia.
Adoreanu Zamfir – referitor la proiectul de mediu – Apa, canal ADI, sa se
dea accord de principiu. Borsa s-a retras , e posibil ca UAT-urile sa suporte unele
cheltuieli. Acord de principiu pentru preluarea sumelor ce vor reveni prin
retragerea orasului Borsa din cadrul proiectului.
Se supune la vot. Se aproba in unanimitate acord de principiu.
Nistor Octavian – din cauza zapezii multe retele s-au defectat, Politia locala
sa verifice in teren exista copaci imbatraniti care pot sa produca accidente. Sa se
taie pe Seinel nucii.
Viceprimarul – arata ca multi cetateni nu sunt deacord cu taierile .
Nistor Octavian – sa fie sanctionati cine nu-si taie copacii care se pot
darama, sunt un pericol. Siguranta omului e mai importanta.
Nemaifiind probleme va multumim pentru participare.

Presedinte de sedinta,
Crisan Artur

Contrasemneaza
Secretar, Bud Ioan

