
 

Consiliul local al oraşului Seini  

 

 

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

 

Încheiat azi 13.07.2019 cu ocazia şedinței extraordinare 

a Consiliului local al oraşului Seini 

 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenți după cum 

urmează: Bodea Octavian, Bud Vasile, Sasca Ovidiu, Micle Ovidiu, Adoreanu Zamfir, 

Baltoş Marius, Cotuna Florin, Neşte Gheorghe, Tamaşi Attila, Crişan Artur, Prikop 

Marcela, Pop Mihai, Golondzac Vasile, Mureşan Nicolae. 

Absenți : Sopoian Raluca 

Invitați : Sabău Ramona – Şef Serviciul economic 

Secretarul oraşului prezintă consilierilor procesul verbal de la şedința precedentă. 

Dacă sunt obiecțiuni ? Nu. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate procesul verbal 

de la şedința din 27.06.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca preşedinte de şedință. D-nul Bud Vasile 

propune pe d-nul Bodea Octavian să fie preşedinte de şedință. Dacă mai sunt şi alte 

propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate ca d-nul Bodea 

Octavian să fie preşedinte de şedință. 

Preşedintele de şedință ales preia conducerea lucrărilor şi anunță următorul  

 

Proiect al ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

oraşului Seini pe anul 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al oraşului Seini a 

sumei de 3.560 lei reprezentând cheltuieli de judecată pentru SC. HWP – ROM. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea 

acțiunilor comune în vederea desfăşurării taberelor de vară împreună cu localitatea 

Cumpăna, județ Constanța. 

4. Probleme curente. 

 

 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate ordinea de zi cu propunerile făcute.  

 



Se trece la primul punct - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2019, prezintă d-na Primar 

şi d-na Sabău Ramona. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se 

aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 39 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local al 

oraşului Seini a sumei de 3.560 lei reprezentând cheltuieli de judecată pentru          

SC. HWP – ROM. Secretarul prezintă Hotărârea judecătorească şi Proiectul de 

hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 40 /2019.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru 

realizarea acțiunilor comune în vederea desfăşurării taberelor de vară împreună cu 

localitatea Cumpăna, județ Constanța, prezinta d-na Primar. Secretarul prezintă 

proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea            

nr. 41 /2019. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar,                                

       Bodea Octavian                                                                          Bud Ioan 
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