
 

Consiliul local al orasului Seini  

 

 

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

 

Incheiat azi 7.05.2019 cu ocazia sedintei extraordinare 

a Consiliului local al orasului Seini 

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

cum urmeaza: Bodea Octavian, Bud Vasile, Baltos Marius, Micle Ovidiu, Muresan Nicolae, 

Neste Gheorghe, Crisan Artur, Golondzac Vasile, Sasca Ovidiu, Cotuna Florin, Pop Mihai, 

Sopoian Raluca, Adoreanu Zamfir.  

Absenti : Prikop Marcela.  

Invitati : Barbul Vasile – Administrator public. 

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 15.04.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Muresan Nicolae  

propune pe d-nul Bodea Octavian 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 Bodea 

Octavian 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 proiectului „Lucrări de construire în vederea 

reducerii emisiilor de carbon, în oraşul Seini, prin crearea unei infrastructuri de 

transport eco-frendly’’, a cheltuielilor legate de acesta și a Indicatorilor tehnico-

economici și Devizul General reactualizat. 

2. Probleme curente. 

 

 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 proiectului „Lucrări 

de construire în vederea reducerii emisiilor de carbon, în oraşul Seini, prin crearea unei 

infrastructuri de transport eco-frendly’’, a cheltuielilor legate de acesta și a Indicatorilor 

tehnico-economici și Devizul General reactualizat, prezinta d-na Primar si domnul 

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

unanimitate Hotararea nr. 25 /2019.  

   

 



 

 

Probleme  curente 

 

D-na Primar – arata ca doreste sa schimbe becurile la iluminatul public. 

Referitor la Proiectul cu Sinagoga – sa o cumpere Consiliul Judetean Maramures. 

Se discuta despre - Reamenajarea strazilor Zugau – Mandy. 

S-ar putea face o fantana arteziana in spatele Primariei. 

Se discuta despre construirea blocului  ANL – sa se inceapa 22 apartamente. 

La ora actuala sunt 7 lucrari in derulare. 

Neste Gheorghe –intreaba daca drumul de la biserica in sus in Viile Apei este 

cuprins pentru reparatii? 

D-na Primar – inca nu e cuprins , se va face o schita sa se treaca pe orasul Seini si pe 

urma se va repara. 

D-na Primar – invita consilierii in data de 17.05.2019 la Zilele Liceului , vor fi expozitii 

de produse. 

D-na Primar – invita consilierii joi 9.05.2019 ora 18 :30 la Still unde va avea loc lansare 

de carte, pentru a sarbatori Ziua Europei.  

D-na Primar – anunta ca duminica 12.05.2019 se va sarbatori Hramul Bisericii Ortodoxe 

Seini 2. 

 

 

Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                               Secretar,                                

       Bodea Octavian                                                                          Bud Ioan 

 

 

 


