Consiliul local orasenesc Seini

Proces verbal
Incheiat azi 21.11.2012 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.
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 25.10.2012.
Secretarul prelucreaza Ordinul 243/2012 – fructe in scoli.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Baltos Marius propune pe dl.Bud Vasile. Daca mai sunt si alte
propuneri ? nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca dl. Bud
Vasile sa fie presedinte de sedinta.
Presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul
proiect al ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
local Seini in Adunarea Generala a SC Vital SA Baia Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al orasului Seini pentru anul 2012.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul
2013.
4. Proiect de hotarare privind extinderea intravilanului si schimbarea
functionalitatii unor zone.
5. Probleme curente, interpelari.
Daca mai sunt si alte probleme? Secretarul propune ca sa se mai discute si
proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului de credit cu
CEC Bank SA si desemnarea persoanelor care reprezinta orasul Seini in relatiile cu
CEC Bank.
Secretarul arata ca la punctual 4 cu extinderea intravilanului nu s-au
indeplinit toate procedurile cerute de lege- planuri zonale, adunari publice, se
propune obtinerea unui acord de principiu in acest sens.

Sa se mai discute si un proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de
preemtiune cu privire la cumpararea actiunilor detinute de orasul Borsa la SC Vital
SA.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul ordinei de zi cu
propunerile facute.
La primul punct – reprezentantul orasului la SC Vital – Mararu Viorel.
Prezinta Secretarul. Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr.
67/2012.
La punctul doi – rectificarea bugetului – prezinta primarul. Secretarul
prezinta proiectul. Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr.
68/2012.
Adoreanu Z. – sa nu platim sumele la Strango. Se pot gasi greseli in lucrarile
executate.
La urmatorul punct, hotarare privind taxele locale pentru anul 2013- prezinta
primarul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare.
Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi “pentru” si 5 “abtineri” Hotararea
nr. 69/2012.
Punctul 4 – acord de principiu pentru extinderea intravilanului .
Se aproba in unanimitate – acord de principiu.
Punctual 5 al ordinei de zi – Semnare contract si desemnare persoane pentru
relatia cu CEC Bank – prezinta primarul. Prezinta secretarul proiectul . Se supune
la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 70/2012.
Adoreanu Z – sa fim atenti la semnarea contractului .
La punctul urmator prezinta primarul – orasul Borsa a iesit din ADI, sa se
cumpere 5 actiuni. Se prezinta proiectul. Se supune la vot si se aproba in
unanimitate Hotararea nr. 71/2012.
Probleme curente:
Politia Seini – protocol pentru a primi carburant pentru masini, sa se dea o
cantitate mai mica.
Bud V. – sa nu se dea, cat primesc de la Politia judeteana sa le ajunga.
Adoreanu – sa se mearga noaptea cu masina Politiei locale sis a nu se dea
carburant la Politia nationala.
Primar – sa se dea ceva.
Filipas – sa se dea daca exista posibilitate – 50 l.
Bud V. – 10 l de masina – 30 l pe luna.
Se aproba in unanimitate.
Horgos Crina – solicita spatiu pe platou pentru vanzare placinte.
Comisia urbanism a hotarat sa nu se amplaseze niciun chiosc pe platou ci
numai in piata sa se aprobe.
SC Danamari solicita loc pe platou pentru amplasare rulota . Numai in piata
se aproba. Unde vinde Selmont. Adoreanu se abtine.

Dorca – si Selmont sa vanda in piata nu pe platou .
Adoreanu - nu e corect sa ne batem joc de cei care au magazine, care platesc
impozite si acum vin altii cu rulote.
Carabat Tuca – solicita spatiu in spatele Centrului social.Comisia a hotarat
sa se faca in piata. Se aproba, dar numai in piata.
Crisan A – nu e acelas lucru cu Tuca si ceilalti sa I se aprobe in spatele
magazinelor.
Adoreanu – pastreaza propunerea de la sedinta precedenta, sa se aprobe in
spatele Centrului social.
Szekely – cere amplasarea constructiei langa proprietatea acesteia.
Golondzac – sa faca geam in proprietatea lui (cladire).
Se voteaza daca se aproba in spatele Centrului social – 7 “pentru” si 9
“impotriva” . Se aproba in incinta pietei.
Cociorva – solicita acord de trecere cu masini de mare tonaj (peste 7,5 tone)
intre orele 6.00 – 22.00.
Adoreanu – desfasoara activitate economica, sa i se dea aprobare, sa se poata
aproviziona.
Pop Mihai – pe str. Crisan se distrug peretii la case din cauza tonajului mare,
sa fie restrictii de tonaj.
Filipas – sa se puna limita de viteza pe strada.
Golondzac – daca nu l-a oprit nimeni de ce si-a depus cerere?
Primar – s-a limitat si pe str. Cuza Voda. Dar s-a scos aceasta strada, a ramas
Somes, Gh. Doja, Crisan.
Bud V. – sa gasim o solutie.
Golondzac – sa se dea pe 1 an.
Primar – sa se dea ca are activitati economice.
Debreczeni – locatarii de pe Crisan au drum betonat facut de FNC cetatenii
sa se impace cu gandul acesta ca vor circula in continuare masini.
Adoreanu – care au documente de transport, sa circule si cu tonaj mare.
Sa se dea autorizatie - - 14 “pentru” si 2 “abtineri”.
Preot Pop Gheorghe – solicita ajutor financiar pentru pavare pardosea si
Monografia Seiniului, sa se cuprinda in buget.
Primar – s-a spus ca nu avem bani.
Sa ajutam Biserica nr. 2 ca doresc sa intre in biserica noua.
Crisan – s-a aprobat 200 mc. la biserica.
Filipas – 80 mc la biserica ortodoxa nr. 1 si 50 mc la nr. 2.
S-au marcat in total 258 mc.
Pop Vasile – a dat 13 mc la Olah de arin si nu stejar.
Adoreanu – parintele a fost trimis la Olah dar a cerut 100 mc pentru banci.
Filipas – Pop France a dus lemnele sa le predea la Parohiile ortodoxe.
Adoreanu – sa verifice comisia cu padurile ce s-a intamplat cu lemnele.

Bodea O. - nu s-a interesat numeni sa verificati cum au fost distribuite
lemnele.
Filipas – s-a terminat dusul lemnelor in iunie-iulie.
Primar – nu stie despre problema cu lemnele – nu s-a intamplat de cand este
primar.
Debreczeni – cine raspunde acum?
Adoreanu – sunt documente, sa se verifice si pe urma sa se ia masuri.
Bogdan – daca s-au taiat lemne marcate de stejar sa se verifice la Pop
France.
Primar – dl. Filipas, Crisan, Szilagyi sa verifice actele pana la sedinta
urmatoare.
Alex Muresan – solicita spatiu pentru repetitii dansuri cu elevii seineni la
Casa de cultura.
Se aproba in unanimitate.
Pop Mihai – nu au nicio asociatie sunt in Ansamblul Transilvania.
Primar – iluminatul pe scena trebuie remediat – e in garantie.
Morar F. – solicita ajutor inmormantare .
Nu sunt fonduri pentru ajutor spune primarul. Am mai avut cazul cu Papai.
De ce UDMR s-au Biserica Romano-catolica nu platesc pentru credinciosii lor. Nu
se aproba.
Primar – in 1 decembrie se vor pune placute la monument cu eroii din
Razboaiele mondiale si afisierul din centru.
In perioada 4 – 6 decembrie organizam Tirg de iarna cu produse traditionale.
Iluminatul de craciun – se va pregati si cel public cu cele 6 puncte pentru
reducerea cheltuielilor.
Se vor pune ledurile pe str. Baii.
Se invita firmele la Tirgul de iarna.
Crisan – s-a blocat trotuarul cu Hollosi – sa fie blocat mai putin sa fie si
trotuar.
Mararu V – e o mare problema sa rezolvam cu Hollosi, am sesizat toate
institutiile, dar am inchis accesul pentru a nu se produce accident. Ar trebui blocat
pana in drum.
Primar – s-a intabulat pe Hollosi si nu mai vrea sa dea la biserica.
Nemaifiind probleme se multumeste pentru participare .
Presedinte de sedinta,
Bud Vasile

Contrasemneaza
Secretar,
Bud Ioan

