Consiliul local orasenesc Seini

MINUTA
sedintei ordinare a Consiliului local orasenesc Seini
din data de 10.07.2013

La sedinta sunt prezenti urmatorii consilieri : Bud Vasile, Bodea Octavian,
Bogdan Ioan, Sike Maria, Crisan Artur, Baltos Marius, Debreczeni Francisc,
Muresan Lucian, Szekely Nicolae, Nistor Octavian, Pop Mihai, Adoreanu Zamfir,
Sima Nicolae, Talpos Radu, Filipas Florin si Golondzac Vasile.
Absenti: -Dorca Marius.
Invitati : - un consuiltant de la Mediu-Horincar, Arhitect Dan Florut, Tintas Virgil
Directia Agricola.
Lucrarile sedintei sunt conduse de d-na consilier Sima Nicolae – presedinte
de sedinta.
Sedinta a inceput la ora 16.00 la sediul Centrului RO-UA Seini.
ORDINEA DE ZI
Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Seini pentru data
de 10.07.2013, ora 16,00 la sediul Centrului RO-UA Seini.
Proiecte de hotarari
1. Raport privind starea economico-sociala a orasului Seini pe anul 2012.
2. Raport de activitate – viceprimar .
3. Rapoarte de activitate consilieri locali.
4. Probleme curente, interpelari.
COMPLETAREA ORDINEI DE ZI
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si
terenul aferent a unui contribuabil.
6. Proiect de hotarea privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si
cheltuieli a orasului Seini pe anul 2013.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate – deviz general
statie de biogaz.

Se trece la primul punct al ordinei de zi, proiect de hotarare privind aprobare
PUZ Parc Energetic fotovoltaic Se aproba sa se treaca terenul in intravilan conform
noului PUG . Se prezinta proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate Hotararea nr.
28/2013 trecere in intravilan.
La urmatorul punct al ordinei de zi – Contul de executie pe anul 2012 se
prezinta de d-na Trif Liliana.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate contul de executie bugetara.
Primarul prezinta Raportul de activitate pe anul 2012.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate Raportul de activitate.
Se prezinta apoi Raportul Viceprimarului care se aproba in unanimitate.
Se trece la prezentarea rapoartelor consilierilor.
Hotarare scutire de impozite. Prezinta secretarul. Se supune la vot si se aproba
Hotararea nr. 29/2013 in unanimitate.
Modificarea bugetului, prezinta primarul. Se supune la vot si se aproba in
unanimitate Hotararea nr. 30/2013.
Probleme curente:
- situatia drumului str. Somes
- solicitari privind ocuparea domeniului public (peste Valea Seinel)
- situatia autorizarii targului de animale
- solicitari de cumparare teren de domeniu privat al orasului
- utilitatea infiintarii unei statii mobile SMURD
- situatia cladirii Hollosi

Secretarul orasului Seini,
Bud Ioan

