
 

Consiliul local al orasului Seini  

 

 

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

 

Incheiat azi 15.04.2019 cu ocazia sedintei ordinare 

a Consiliului local al orasului Seini 

 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenti 14 consilieri dupa 

cum urmeaza: Bodea Octavian, Golondzac Vasile, Cotuna Florin, Bud Vasile, Micle 

Ovidiu, Adoreanu Zamfir, Neste Gheorghe, Muresan Nicolae, Crisan Artur, Sopoian 

Raluca, Sasca Ovidiu, Tamasi Attila, Baltos Marius si Pop Mihai.  

Absenti : Prikop Marcela.  

Invitati : Sabau Ramona – Sef Serviciul Economic,Danci Gabriela – Consilier juridic. 

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 28.03.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Pop Mihai  propune 

pe d-nul Neste Gheorghe 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 Neste Gheorghe  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 trecerii din domeniul public al orasului 

Seini in domeniul public al judetului Maramures a imobilului – teren in suprafata de 

1.000 mp identificat prin nr.cad.50424 in cadrul Proiectului ,,Sistem de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures.’’ 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

orasului Seini pe anul 2019. 

4. Probleme curente. 

  

 Daca mai sunt si alte probleme care trebuie trecute la ordinea de zi?  D-nul  Secretar 

propune sa se mai discute si urmatoarele proiecte:  

 

5. Proiect de hotarare privind  stabilirea componentei echipei mobile pentru interventii 

de urgenta in cazurile de violenta domestica. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului de tenis de pe strada 

Nicolae Balcescu in suprafata de 532 mp si insusirea raportului de evaluare. 

 



 

 D-nul  Secretar propune ca punctul 2 sa nu se discute. In anul 2016 am aprobat 

prin Hotararea nr.61 trecerea si o sa inaintam Hotararea catre Consiliul Judetean 

Maramures. 

 

 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. 22 /2019.  

  Punctul 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al orasului Seini pe anul 2019,prezinta primarul si seful serviciului economic. 

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

Hotararea nr. 23/2019. 

  Punctul 3- Proiect de hotarare privind  stabilirea componentei echipei mobile 

pentru interventii de urgenta in cazurile de violenta domestica, prezinta secretarul. Se 

supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 24/2019.  

  Punctul 4 -  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului de tenis de 

pe strada Nicolae Balcescu in suprafata de 532 mp si insusirea raportului de evaluare. Se 

propune un Acord de principiu . Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. D-nul 

Cotuna Florin nu participa la vot. 

 

Probleme  curente 

 

Se propune infiintarea unei piete de vechituri la Seini in fiecare sambata. Se aproba in 

principiu in unanimitate. 

Scoala maghiara doreste finantare pentru deplasarea la Sarvar – se aproba in principiu. 

 

  

Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                              Secretar,                                

       Neste Gheorghe                                                                          Bud Ioan 

 

 


