
 

Consiliul local al orasului Seini  

 

 

P r o c e s   v e r b a l 

 

Incheiat azi 21.02.2019 cu ocazia sedintei ordinare 

a Consiliului local al orasului Seini 

 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenti dupa cum 

urmeaza: Bodea Octavian, Bud Vasile, Golondzac Vasile, Neste Gheorghe, Micle 

Ovidiu, Baltos Marius, Cotuna Florin, Crisan Artur, Sopoian Raluca, Tamasi Attila, 

Muresan Nicolae, Prikop Marcela, Adoreanu Zamfir, Pop Mihai.   

Absenti: Sasca Ovidiu 

Invitati : Danci Gabriela – Consilier juridic, Barbul Vasile – Consilier primar. 

 

Secretarul orasului prezinta consilierilor procesul verbal de la sedinta precedenta. 

Daca sunt obiectiuni ? Nu. Se supune la vot si se aproba in unanimitate procesul verbal 

de la sedinta din 28.01.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Bodea Octavian  

propune pe d-nul Golondzac Vasile sa fie presedinte de sedinta. Daca mai sunt si alte 

propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca d-nul 

Golondzac Vasile  sa fie presedinte de sedinta. 

Presedintele de sedinta ales preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul  

 

Proiect al ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

cladiri , terenul aferent si taxa auto pentru unii contribuabili. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii din bugetul local al orasului 

Seini a sumei de 623,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata la fond si suma de 

61,75 lei – cheltuieli de judecata in recurs, pentru d-nul Anderco Tiberiu. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 8 ha, 

pasune din Seini – Cariera si aprobarea Caietului de sarcini. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 20 

mp in vederea amplasarii unui chiosc cu produse alimentare pentru elevi, in 

incinta Liceului Tehnologic Agricol ” Alexiu Berinde” – Seini si aprobarea 

Caietului de sarcini. 

5. Proiect de hotarare privind reactualizarea Devizului general si a Indicatorilor 

tehnico economici pentru proiectul ”Modernizare strazi in orasul Seini”. 

6. Probleme curente. 



 

 

 

  

  Daca mai sunt si alte probleme care trebuie trecute la ordinea de zi? Da. 

 D-nul  Secretar propune sa se mai discute si urmatoarele proiecte:  

 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Indicatorilor tehnico – economici si 

Devizul General reactualizati pentru obiectivul ”Pod rutier peste raul 

Somes intre orasul Seini si comuna Pomi in punctul de trecere cu bacul”. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici si 

Devizul General reactualizati pentru obiectivul ”Modernizarea strazii 

General Georgescu si a strazilor adiacente”. 

 

 Se supune la vot si se aproba in unanimitate ordinea de zi cu propunerile facute.  

 Se trece la primul punct - Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata 

impozitului pe cladiri , terenul aferent si taxa auto pentru unii contribuabili,prezinta 

primarul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate Hotararea nr. 8 /2019.  

 Punctul 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii din bugetul local al 

orasului Seini a sumei de 623,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata la fond si suma de 

61,75 lei – cheltuieli de judecata in recurs pentru d-nul Anderco Tiberiu, prezinta 

consilierul juridic Danci Gabriela. Secretarul prezinta proiectul de hotarare.Se supune la 

vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 9/2019. 

Punctul 3- Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 8 

ha, pasune din Seini – Cariera si aprobarea Caietului de sarcini. 7,17 ha la Cariera si 57 

ha la Sabisa. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba cu 

13 voturi  Hotararea nr. 10/2019. D-nul Micle Ovidiu nu participa la vot. 

Punctul 4 -  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata 

de 20 mp in vederea amplasarii unui chiosc cu produse alimentare pentru elevi, in 

incinta Liceului Tehnologic Agricol ” Alexiu Berinde” – Seini si aprobarea Caietului de 

sarcini,  prezinta D-na Primar si consilierul juridic. Secretarul prezinta proiectul de 

hotarare. Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 11/2019. 

Punctul 5- Proiect de hotarare privind reactualizarea Devizului general si a 

Indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Modernizare strazi in orasul Seini”, 

Prezinta d-nul Vasile Barbul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot 

si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 12/2019. 

Punctul 6 -  Proiect de hotarare privind privind aprobarea Indicatorilor tehnico – 

economici si Devizul General reactualizati pentru obiectivul ”Pod rutier peste raul 

Somes intre orasul Seini si comuna Pomi in punctul de trecere cu bacul”, prezinta d-nul 



Vasile Barbul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare.   Se supune la vot si se aproba 

in unanimitate Hotararea nr. 13/2019. 

Punctul 7 -  Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici 

si Devizul General reactualizati pentru obiectivul ”Modernizarea strazii General 

Georgescu si a strazilor adiacente”, prezinta d-nul Vasile Barbul . Secretarul prezinta 

proiectul de hotarare.   Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 

14/2019. 

 

 

 

Probleme  curente 
 

 D-nul Roatis Emil – solicita in memoria celor disparuti la Auschwitz o placa 

comemorativa pe cladirea scolii din Seini. Pentru confectionarea placii este nevoie 

de suma de 15.000 lei din care suma de 5.000 lei sa fie suportata de fratii Roatis si 

suma de 10.000 lei se solicita de la Bugetul local.  

 Se  aproba in principiu. Se va solicita si de la Ambasada Israelului la 

Bucuresti. 

 Primar – se va cere avizul de la Ministerul Cultelor – Monument de clasa A. 

Nu avem aprobat bugetul, dar putem discuta. 

 D-nul Pop Mihai – propune ca placa sa se puna undeva in centru. Sa 

sustinem acest demers. 

 D-nul Roatis Emil – vom invita si reprezentanti de la Ambasada. Discutii cu 

Sinagoga si Comitetul evreiesc. 

 D-nul Golondzac Vasile – s-a cerut aprobare pentru sustinere financiara . Se 

aproba in unanimitate. 

 D-nul Roatis Emil – felicita actuala conducere a orasului Seini pentru 

realizari. 

 Se discuta despre unele nevoi ale orasului Seini : 

- Ca sa fie salvat orasul Seini, ar trebui sa se faca o centura – pentru 

transporturi Auto ; 

- Sa se faca drumurile ; 

- Calea ferata ar trebui sa se  reabiliteze ; 

- Transportul rutier se va inmulti ; 

- Simbolurile orasului Seini sunt in conservare ; 

- Eminescu  - Comja – ar trebui sa se replanteze ; 

- Castelul Mandy – s-a demolat ; 

- Ar trebui sa se reabiliteze Scoala Nr.2 ; 

- Sa se faca un muzeu, o casa comemorativa. 

 ERIT REAL – solicita in principiu teren Biserica romano-catolica, teren 

Holosi Otto, prezinta d-na primar. 

 In data de 23.02.2019 va avea loc Seminarul pe probleme pomicole la Liceul 

Tehnologic Agricol Alexiu Berinde. 



 Se discuta despre Axa cu Norvegia – Copii cu handicap, proiect cu 15% 

cofinantare. 

 Fonduri Norvegiene – apa si canal pentru romi. 

 Se propune derularea ambelor proiecte. 

 D-nul Pop Mihai – propune sa nu se puna profesorul in fata cu elevul. Sa se 

dea o masa calda. 

 Proiect educatia mamelor. 

 D-na Sopoian Raluca – precizeaza faptul ca scoala este implicata intr-un 

asemenea proiect.  

 

 Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,                       Secretar,                                

                       Golondzac  Vasile                               Bud Ioan 

 


