
 
Consiliul local al orasului Seini  

 

 

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

 

Incheiat azi 28.03.2019 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, Muresan Nicolae, Prikop Marcela, Golondzac Vasile, Sasca 

Ovidiu, Sopoian Raluca, Tamasi Attila, Baltos Marius, Adoreanu Zamfir, Micle Ovidiu, 

Neste Gheorghe, Crisan Artur, Cotuna Florin si  Pop Mihai.   

Invitati : Sabau Ramona – Sef Serviciul Economic. 

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 21.02.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Bud Vasile  

propune pe d-nul Muresan Nicolae 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 Muresan 

Nicolae  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 valorilor maxime a tarifelor pentru 

prestarile de servicii de exploatari forestiere si a preturilor minime de pornire a licitatiei 

masei lemnoase fasonate din fondul forestier proprietate publica a orasului Seini. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor pentru infiintarea 

unei balastiere in albia raului Somes pe teritoriul orasului Seini. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea colectarii separate pentru deseurile 

municipale. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului primarului referitor la Starea 

economico-sociala a orasului Seini si gestionarea domeniului public pe anul 2018. 

5. Raportul viceprimarului. 

6. Rapoartele de activitate ale consilierilor pe anul 2018. 

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

Seini a sumei de 1.000 lei reprezentand taxa cautiune in Dosar 9438/182/2018 si 9 lei 

contravaloarea copierii dosarului executional. 

8. 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:  

 

9. Proiect de hotarare privind  asumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor 

aferente programului si a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative la nivel local. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii suprafetei de teren de 200 mp, 

in vederea construirii de locuinta proprietate personala. 

 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 valorilor maxime a 

tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere si a preturilor minime de 

pornire a licitatiei masei lemnoase fasonate din fondul forestier proprietate publica a 

orasului Seini,prezinta primarul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la 

vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 15 /2019.  

 Punctul 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor pentru 

infiintarea unei balastiere in albia raului Somes pe teritoriul orasului Seini,prezinta 

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

unanimitate Hotararea nr. 16/2019. 

 Punctul 3- Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului primarului referitor la 

Starea economico-sociala a orasului Seini si gestionarea domeniului public pe anul 2018, 

prezinta primarul. Doamna Sabau Ramona- Sef Serviciul Economic prezinta contul de 

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

unanimitate Hotararea nr. 17/2019.  

Punctul 4 -  Proiect de hotarare privind aprobarea colectarii separate pentru deseurile 

municipale, prezinta viceprimarul. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la 

vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 18/2019. 

Adoreanu Zamfir – sa mearga masina pe toate strazile. 

 Punctul 5- Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii din bugetul local al orasului 

Seini a sumei de 1.000 lei reprezentand taxa cautiune in Dosar 9438/182/2018 si 9 lei 

contravaloarea copierii dosarului executional, prezinta doamna Sabau Ramona- Sef 

Serviciul Economic. Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba 

in unanimitate Hotararea nr. 19/2019. 

Punctul 6 -  Raportul viceprimarului, prezinta viceprimarul. 

Punctul 7 -  Proiect de hotarare privind  asumarea responsabilitatii organizarii si 

derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia 

produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivel local, prezinta primarul. Secretarul 

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

20/2019. 

Punctul 8 - Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii suprafetei de teren de 200 

mp, in vederea construirii de locuinta proprietate personala, prezinta primarul. Secretarul 

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

21/2019. 

 



 

 

Probleme  curente 

 

Propuneri din partea consilierilor pentru noi investitii : 

Reabilitarea salii de sport de la Liceul Tehnologic ,,Alexiu Berinde’’ – se aproba in 

unanimitate. 

Exista posibilitatea sa se cumpere Sinagoga pentru a face muzeu al Ardealului. 

Crisan Artur – sa o cumpere evreii. 

Adoreanu Zamfir – daca vrem sa facem muzeu sa o cumpere evreii. 

Primar – sunt fonduri norvegiene ca sa o reabilitam. 

Golondzac Vasile – trebuie sa aprobam un acord de principiu. 

Adoreanu Zamfir – daca este profitabil. 

Pop Mihai – dupa ce ajungem proprietari o sa vedem ce vom face. 

Primar – daca sunteti deacord in principiu sa facem demersurile in continuare. 

Pop Mihai – sa facem adresa catre Asociatie si la Minister. 

Adoreanu Zamfir – sa facem un studiu de impact – vor fi cheltuieli foarte mari cu 

intretinerea . Sa se curete valea si sa se faca deratizare. Sa se curete Valea Seinel in 

parcare. 

Primar – am adus bani de la Guvern – miliarde sa se amenajeze Valea Seinel. 

Cu Sinagoga – se aproba acord principiu – 13 voturi pentru si 2 impotriva. 

Investii – axa fonduri norvegiene. 

Asfaltare in Viile Apei, pe strada Mona pana la bar Micle- se aproba in unanimitate si 

strada pana la Sala Multifunctionala. 

Sistematizare pe verticala la blocurile izolate, in spate, platforme. 

Adoreanu Zamfir – sa nu se deverseze apele pluviale in reteaua de canalizare pana ce 

SC VITAL SA va elibera un document in acest sens pentru a nu fi nevoie  atat locuitorii 

cat si administratia sa plateasca pentru aceste ape.  

Trotuarele sunt in proiect. 

Sa se faca campus scolar. 

Pop Mihai – sa se cumpere un tractor la Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde’’ 

necesar pentru Scoala de soferi . 

Domnul Tivadar Mihai – solicita fonduri financiare pentru spectacol, dar din pacate nu 

se aproba deoarece nu sunt fonduri. 

Doamna primar ii invita pe toti consilierii in data de 31.03.2019 ora 18 :00 la Casa 

Oraseneasca de Cultura a orasului Seini la Concertul de Pricesne sustinut de Cultele 

religioase din orasul Seini si in perioada 6-7.04.2019 la Cupa Aniversara 4X4 OFF ROAD 

SEINI – editia a X- a. 

In data de 7.04.2019 va avea loc o Intalnire a tinerilor ortodocsi la Biserica Ortodoxa 

Seini 1 . 

  

 Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                              Secretar,                                

       Muresan Nicolae                                                                        Bud Ioan 

 


