Consiliul local orasenesc Seini

Proces verbal
Incheiat azi 17.09.2012 cu ocazia sedintei ordinare
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, Szekely Nicolae, Filipas Florin, Nistor Octavian .
Absenti: - Talpos Radu.
Invitati : Danci Gabriela – Consilier juridic, Rablau Maria – contabil sef.
Sedinta este publica si a fost convocata prin dispozitia primarului orasului.
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 27.08.2012.
Secretarul prelucreaza Legea 272/2004 republicata, privind adoptiile.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Bud Vasile propune pe dl. Bodea Octavian. Daca mai sunt propuneri ?
Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca dl. Bodea Octavian
sa fie presedinte de sedinta.
Presedintele ales preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli a orasului Seini pe anul 2012.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii “Diplomei de cetatean de
onoare al orasului Seini”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Politicii zonale privind ocuparea
fortei de munca si incluziune sociala – Zona metropolitana Baia Mare.
4. Proiect de hotarare privind imputernicirea ADI Zona Metropolitana Baia
Mare sa exercite in numele si pe seama orasului Seini atributiile referitoare la
prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statutului ADI pentru
Gestionarea Integrata a deseurilor menajere in jud. Maramures.
6. Proiect de hotarare privind numirea primarului ca reprezentant al orasului
Seini in Adunarea Generala a ADIGID Maramures.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii activitatii Centrului de
afaceri RO-UA Seini pe durata nederminata.
8. Probleme curente.
Daca mai sunt si alte probleme de discutat?
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Dl.Secretar propune sa se mai treaca la ordinea de zi si :
9. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii si trecerea in
domeniul privat al orasului Seini a suprafetei de teren de 2500 mp situat in Tag
Bisericii.
Punctul 9 sa se discute la sedinta viitoare.
Se aproba ordinea de zi in unanimitate.
1. Se trece la rectificarea bugetului, prezinta contabilul sef. Secretarul
prezinta proiectul de hotarare.
Adoreanu – daca s-a tinut sedinta de Comisie Buget – finante? 10.000 pentru
decolmatare la ce ?
Viceprimar – anunta ca la Valea Zugau lucrarile se fac dupa finantare.
Primar – s-a facut valea – decolmatare.
Szekely – teritoriul orasului sa fie convocata comisia urbanism sa fie
chemati cand se vor face lucrari. Comisia de buget – finante la fel sa fie chemata.
Se supune la vot. Se aproba in unanimitate Hotararea nr. 51/2012.
2. Cetatean de onoare pentru PSS Mitropolit Andrei Andreicut.
Prezinta viceprimarul iar secretarul prezinta proiectul de hotarare.
Adoreanu – de ce mitropolitului si lui Pop sa se dea ?
Primar – a fost o sugestie din partea preotului ortodox, sa se dea si
mitropolitului.
Adoreanu – cedez locul de consilier d-lui mitropolit. A fost facuta public,
este o ilegalitate eu nu voi vota .
Sike Maria – si noi putem cere ca episcopul sa fie cetatean de onoare.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 2 impotriva si 4 abtineri.
Hotararea nr. 52/2012 a fost aprobata cu 10 voturi pentru.
3. Politica zonala de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala
Prezinta secretarul proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate
Hotararea nr. 53/2012.
4. Hotararea ADI Zona Metropolitana – prezinta secretarul.
Nistor – sa primim materialele.
Se prezinta prezinta proiectul de hotarare.
Adoreanu – cu incluziunea sociala – sa o citim .
Prezinta primarul – Tulbure Gabriela.
Crisan – pentru elevi sa circule regulat, dimineata si dupa-masa.
Se supune la vot proiectul . Se aproba in unanimitate Hotararea nr. 54/2012.
Primar – s-a solicitat un autobuz pentru elevi.
5. Hotararea ADIGID MM – modificarea statutului- imputernicire primar.
Prezinta viceprimarul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare.
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Adoreanu – in unele locuri sunt asociatii sau asociatie?
Primar – membri asociati
Se supune la vot, se aproba in unanimitate Hotararea nr. 55/2012.
La punctul urmator numire primar in ADIGID MM.
Se supune la vot, se aproba in unanimitate Hotararea nr. 56/2012.
Apoi se trece la proiectul de hotarare privind prelungirea activitatii RO-UA.
Se supune la vot, se aproba in unanimitate Hotararea nr. 57/2012.
Probleme curente :
Viceprimar – taxe piata pe mp.
Adoreanu – sa se faca un regulament al pietei.
Sima – la piata locul depinde de volumul marfii. Suprafata pe care isi
expune produsele.
Adoreanu – sa se marcheze locul in piata si masa si locul pentru persoane.
Primar- se va face un Regulament al pietei. Piata se va marca. S-a inceput un
Regulament de organizare la piata.
Adoreanu – a fost prevazut pentru lapte si branza, nu pentru carne.
Primar – autorizare, e nevoie de doua agregate cu vitrina frigorifice in
dreapta si in stanga. Trebuie sa obtinem autorizatie, sa dotam hala.
Szekely – partea mica a fost pentru branzeturi iar partea mai mare a fost
pentru legume si flori.
Nistor – obligati sa dea autorizatie conform proiectului, sa solicite modificari
pe urma.
Adoreanu – nu se pot asigura toalete pentru toti, sa avem grija. Sa se faca un
proiect.
Szekely – o sa avem probleme sa autorizam asa cum e.
Adoreanu – in piata a ramas loc sa se mai faca si alte investitii.
Sima – lapte nu se poate vinde fara spatiu pus la punct si aranjat conform
standardelor. Expus o ora, laptele se aciduleaza.
Comerciantii de textile si uz casnic solicita micsorarea pretului la 10
lei/spatiu.
Viceprimar – vine cu branza si lapte pe masa.
Debreczeni – sa ramana acelas pret.
Bogdan – sa fie 1.50 lei la produse industriale.
Se supune la vot, se aproba in unanimitate 1.5 lei
dl. Ilut Nicolae solicita loc garaj pentru carucioare
Mers in spate si vazut daca este loc.
Pop Mihai – sa se faca rampa pentru intrare la bloc.
In principiu se aproba (centrala termica).
Adoreanu – cum e cu biogazul.
Primar – vom merge la Bucuresti sa vedem.
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Adoreanu – trebuie cumulate cele doua proiecte.
Control integrat al poluarii cu nutrienti – prezinta primarul. Nu avem terenul
la Cosma.
Adoreanu – se pot comasa proiectele.
Primar – biogaz – sa se urgenteze obtinerea.
Adoreanu – instalatiile pentru biogaz au nevoie de spatii, cum ar fi rampa
pentru gunoi de grajd. Impreuna trebuie proiectele sa se desfasoare . Sa se
cumpere numai cat teren ne trebuie pentru rampa de gunoi de grajd.
Primar – din ce bani ca nu sunt, sa platim terenul.
Adoreanu – de sistem video sunt bani, sa se gaseasca bani in buget.
Ce avantaj avem din statia de biogaz.
Va rog sa luati decizia ca aceasta platforma sa se faca acolo - la Cosma saq
fie si biogaz, sa se cumpere 1000 mp sa se faca platforma. Biogazul poate merge
pe vegetal e un avantaj.
Banii sport : 25.000 lei
Adoreanu – a fost 10.000 lei pentru handbal si 15.000 lei pentru fotbal.
Se supune la vot.
Szekely – sa se dea 15000 la handbal – au rezultate.
Crisan – sa se suplimenteze suma de 25.000 lei
Bud Vasile – intr-un an la Sala de sport se incaseaza o suma. Ce se face cu
banii la bugetul local.
La sport – cartele telefonica, un telefon la handbal, un xerox.
Pop Mihai – propun ca pe anul viitor sa-si faca un buget foarte clar la
handbal si la fotbal.
Debreczeni – sa fie angajat si la fotbal un salariat.
Primar – sa mearga si handbal si fotbalul.
Pe baza rezultatelor obtinute se vor da si bani de la Consiliul Judetean.
Sponsorizari – sa se faca pentru sport.
Mihalache – sa se faca investitie pentru performanta – in copii mici.
Adoreanu – gratuit – baza sportiva pentru copiii din Seini. Sa sprijinim
sportul. Cotizatii – 30 lei. Sa se angajeze antrenorul ca si administrator.
Crisan – bani pentru jucatori.
Nistor – sursa de finantare, sa se gasesca sponsorizari.
Crisan - impartim banii in doua 12.500 lei pentru handbal, 12.500 lei pentru
fotbal.
Se supune la vot. Se aproba cu 15 voturi pentru . Debreczeni se abtine.
Bogdan – sponsorizari – sa se angajeze administrator platit si sa fie plati
antrenorul cu contract.
Primar – stadionul nu e intretinut, nu au apa calda si nici toaleta.
Debreczeni – nu avem sponsori.
Primar – e problema la stadion.
Debreczeni – de ce nu se intretine de Centrul de afaceri?
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Sima – o sedinta speciala pentru sport trebuie pregatita.
Adoreanu – nu se poate numai pe performanta avem copii – trebuie pregatiti.
Nistor – sa se faca pepiniera de fotbalisti.
Crisan – vor fi ajutati de la primarie s-a promovat in campanie.
Primar – au fost ajutati – tractor – toaleta – apa s-a facut.
Crisan – din cei 25000 lei nu s-a primit nimic pana acum.
Bogdan – scutire taxa impozit.
Primar – sa se angajeze un om pe RO-UA care se va ocupa de fotbal. Sa se
priceapa la toate si curatenie. Se aproba in unanimitate cu salar ca si Mihalache.
Pop Mihai – hotarare rectificare buget – sa se cumpere un crapator de lemne
la liceu.
Viceprimar – cu cilindru.
Bogdan – sa se cumpere pe primarie si sa deserveasca si scolile.
Adoreanu – s-a adus bustean, ca se poate mai mult si mai bine, nu se putea
fura – daca era la metru se fura.
Se aproba cumpararea pe primarie – in unanimitate.
Primar – Centrul de informare turistica – se poate face doar circular, cu
diamentrul de 12 m (ca o ciuperca) – nu avem teren.
La casa Bay – sunt bani la proiectare.
Adoreanu – proiectul tehnic nu a fost gasit.
Turism - trebuie amplasat in centru langa drumul national - pe str. Ciresilor
unde a fost gradinita.
Adoreanu – daca se modifica amplasamentul la Cresa, intrebata d-na
Kramarik.
Viceprimar – daca nu e prevazut alt proiect.
Adoreanu – face proiectul Inspectoratul.
Se aproba, daca e liber sa se faca pe str. Ciresilor - daca e liber de sarcini.
Sima – recoltatul de pe camp a inceput. Se fura porumb de peste tot. Politia
locala – o patrulare mai intensa, toti cei care fura ies la sosea. Sa se ia masuri.
Golondzac - 5000 lei medicamente la Centrul de permanenta si am fost la
urgenta si m-au pus sa cumpar antitetanus, atunci de ce le dam bani.
Szekely – am fost la Centrul de permanenta si mi s-a facut antitetanus fara
bani.
Adoreanu – sa se puna un caiet cu sugestii la dispensar.
Primar – sunt reclamatii.
Nemaifiind probleme se multumeste de participare .

Presedinte de sedinta ,
Bodea Octavian

Contrasemneaza,
Secretar, Bud Ioan
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