Consiliul local orasenesc Seini

Proces verbal
Incheiat azi 27.08.2012 cu ocazia sedintei extraordinare
a Consiliului local orasenesc Seini.

Din totalul de 17 consilieri sunt prezenti 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, Talpos Radu.
Absenti: - Nistor Octavian
Invitati : Filipas Florin – consilier supleant, Danci Gabriela – Consilier
juridic.
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 3.08.2012.
Se supune la vot alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Bud Vasile propune pe dl. Baltos Marius . Daca mai sunt propuneri ?
Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca dl. Baltos Marius
sa fie presedinte de sedinta.
Presedintele ales preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind validarea unui consilier .
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in
Consiliile de administratie ale scolilor din Seini.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii “Diplomei de cetatean de
onoare” a orasului Seini, d-lui pr. Pop Gheorghe.
4. Proiect de hotarare privind reconfirmarea aderarii Orasului Seini la AOR
5. Proiect de hotarare privind desemnarea primarului orasului Seini ca
reprezentant in cadrul Consiliului de administratie ADI “Zona
Metropolitana” Baia Mare.
6. Probleme curente.
Daca mai sunt si alte probleme?
Dl. secretar propune sa se mai aprobe si urmatoarele:
- Proiect de hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de
consilier.

- Proiect de hotarare privind modificarea unei comisii de
specialitate.
Se supune la vot proiectul cu modificarile propuse. Se aproba in unanimitate
Se trece la declararea ca vacant a unui loc de consilier. Prezinta secretarul.
Se supune la vot proiectul. Se aproba in unanimitate Hotararea nr. 45/2012.
Se trece la validarea unui nou consilier. Prezinta Comisia de validare
Raportul. Se prezinta proiectul. Se supune la vot Se aproba in unanimitate Hotararea
nr. 46/2012.
Noul consilier depune Juramantul.
Secretarul orasului prezinta proiectul de hotarare privind modificarea comisiei
de invatamant.Se supune la vot. Nu se aproba.
Crisan Artur – propune sa se retraga din Comisia pentru paduri si sa fie numit
dl. Filipas iar dl Crisan sa fie numit in Comisia de invatamant. Hotararea se va
discuta in sedinta urmatoare.
Pop Gheorghe – preot paroh, anunta ca se va face sfintirea Bisericii Ortodoxe
in data de 2.09.2012 si invita toti consilierii la acest eveniment. Multumeste
Consiliului local pentru sprijinul acordat.
Acordarea titlului de Cetatean de onoare – prezinta primarul datele despre
Preot Pop Gheorghe.
Secretarul prezinta proiectul de hotarare, se supune la vot si se aproba cu un
numar de 14 voturi pentru si doua abtineri Hotararea nr. 47/2012.
Ajutor financiar pentru sfintire.
Sike Maria – am spus ca prea multi sunt cetatenii de onoare – care s-au nascut
in orasul Seini.
Crisan Artur – e prea strict, domiciliul.
Bodea Octavian – are multa activitate si contributie.
Desemnare reprezentanti in scoli, dl Pop Mihai din Comisia de invatamint
propune: la Liceu pe d-nii Sima Nicolae, Bogdan Ioan si Crisan Artur; la Scoala nr.
1 - Pop Mihai iar la Scoala nr. 2 - Sike Maria.
Se prezinta proiectul de hotarare, se supune la vot si se aproba in unanimitate
Hotararea nr. 48/2012.
Lucrarile de la centrala de la Scoala nr. 1 - se vor analiza situatiile.
Adoreanu Zamfir – cat va fi reducerea.
Viceprimar – se vor analiza pierderile care trebuie reduse.
Bud Vasile – firmele sa se puna de acord.
Adoreanu Zamfir – calculul e facut la temperaturi scazuta.
Pop Mihai – problema caldurii de 4 ani se discuta. Proiectul nu e pe lemn ci
pe gaz – doua centrale, dar e pe carbune si noi facem pe lemne.
Adoreanu – exista proiect modificat pentru centrala cu lemne.
Szekely N. – sunt pierderi mari la liceu, trebuie schimbata instalatia interioara.

Viceprimar – la liceu tot s-a discutat, la Scoala nr. 1 era problema.
Sike Maria – autobuzele scolare, rutele sa fie refacute.
Primar- la Scoala nr. 1 de discutat in Consiliul de administratie.
Adoreanu – sa achizitionam autobus pentru scoala.
Scoala nr. 1 solicita achizitionare mobilier pentru clasa pregatitoare, s-au mai
inscris copii si nu este mobilier.
Pop Mihai – sa se achizitioneze pentru 6 copii.
Mobilier sa se ia din bugetul local dar material didactic, nu. Se aproba in
unanimitate.
Adoreanu Zamfir – raman de la gradinita.
Se prezinta proiectul cu reconfirmarea la AOR. Se supune la vot si se aproba
in unanimitate Hotararea nr. 49/2012.
De asemenea se prezinta proiectul de hotararea cu Zona Metropolitana si se
aproba in unanimitate Hotararea nr. 50/2012.
Probleme Curente:
Szekely – care este programul cu iluminatul ?
Primar – e acelas program, dar sambata nu se intrerupe.
6 puncte de aprindere – 3 milioane de pe care le face RENEL.
Schimabat toate corpurile de pe DN.
Primar – la urmatoarea sedinta se va prezenta situatia - pe timp de noapte,
tarifare cu 50% reducere.
Sima Nicolae – str. Victoriei cu Ciresilor, sa se faca curatenie acolo.
Viceprimar – se va clarifica situatia – si taierea crengilor care dau in firele
electrice.
Szekely Nicolae – cimitirele, sa se vorbeasca cu preotii sa se curete.
Sima Nicolae – un administrator sa fie platit ca sa raspunda de cimitir.
Talpos Radu – preotii si consiliile parohiale sa clarifice problema cu
cimitirele.
Asociatia – O noua zi, solicita aprobare pentru colectare de fonduri – sa se
aprobe.
Adoreanu Zamfir – nu e bine. Sa se aprobe o urna si cine doreste sa puna.
Nu se aproba.
Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.

Presedinte de sedinta
Baltos Marius
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Bud Ioan

