
 
Consiliul local al orasului Seini  

 

 

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

 

Incheiat azi 6.06.2019 cu ocazia sedintei extraordinare 
a Consiliului local al orasului Seini 

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

Bodea Octavian, Bud Vasile, Micle Ovidiu, Sasca Ovidiu, Adoreanu Zamfir, Golondzac 

Vasile, Prikop Marcela, Neste Gheorghe, Crisan Artur, Sopoian Raluca, Cotuna Florin si 

Tamasi Attila. 

Absenti : Baltos Marius, Pop Mihai si Muresan Nicolae. 

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 23.05.2019 . 

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

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 realizarii proiectului Zilele Orasului Seini " 

Cetatea Zynir" in perioada  12-13-14 iulie 2019, a Intalnirii Fiilor Satului – Viile Apei 

din data de 28 iulie 2019, Balul Cosercilor – Sabisa din 09 Noiembrie 2019 si a 

declaratiei de parteneriat intre Primaria orasului Seini si Consiliul Judetean Maramures 

pentru toate evenimentele. 

2. Probleme curente. 

 

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

 

1. Se trece la primul punct - Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului 

Zilele Orasului Seini " Cetatea Zynir" in perioada  12-13-14 iulie 2019, a Intalnirii 

Fiilor Satului – Viile Apei din data de 28 iulie 2019, Balul Cosercilor – Sabisa din 09 

Noiembrie 2019 si a declaratiei de parteneriat intre Primaria orasului Seini si Consiliul 

Judetean Maramures pentru toate evenimentele, prezinta d-na Primar . Secretarul 

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

nr. 32 /2019.  



  

 

Probleme  curente 

 

D-na Aurelia Mihalache propune marirea cotizatiei la elevii care participa la 

antrenamente, activitati sportive de la suma de 30 lei la suma de 50 lei. 

Sa fie cotizatie diferentiata pentru persoanele care vin din alte localitati. 

Adoreanu Zamfir – sa nu se faca diferente, cotizatia sa fie la fel pentru toti. 

Banii se vor incasa pana in data de 15 a lunii si pana in data de 25 a lunii se vor 

depune la d-na Chis Cristina si apoi in Banca. Se supune la vot si se aproba in unanimitate 

cotizatia de 50 de lei pe luna. 

Golondzac Vasile – sa se gaseasca o firma care face echipamente la un pret mai mic. 

La d-na Mezei Intre Vai unde a avut loc un incendiu, sa i se dea un ajutor de urgenta, 

sa se suporte suma de 1.500 de lei pentru lemnul de constructie, prezinta d-na primar. Sa 

aduca o factura pentru lemnul de constructie. Se supune la vot suma de 1.500 lei si se 

aproba in unanimitate plata. 

Masinile de la OFF-ROAD sa fie inscriptionate daca e posibil , sa se faca un 

parteneriat cu primaria.  

 

 

    Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                              Secretar,                                

       Bodea Octavian                                                                          Bud Ioan 

 

 


