
Consiliul local al orasului Seini  

 

 

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

 

Incheiat azi 23.05.2019 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, Pop Mihai, Golondzac Vasile, Tamasi Attila, Adoreanu Zamfir, Muresan 

Nicolae, Micle Ovidiu, Crisan Artur, Baltos Marius, Prikop Marcela, Neste Gheorghe, 

Sasca Ovidiu, Cotuna Florin  si Bud Vasile. 

Absenti : Sopoian Raluca 

Invitati : Barbul Vasile – administrator public si 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 7.05.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Tamasi Attila  

propune pe d-nul Pop Mihai  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 Pop Mihai  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 ,,Modernizarea sistemului de 

iluminat public in orasul Seini’’, a Indicatorilor tehnico – economici si Devizul general. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei UAT Seini si ai beneficiarilor 

proiectului ,, Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale colective din orasul 

Seini’’. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului ,,Lucrari de construire in 

vederea reducerii emisiilor de carbon in orasul Seini’’, prin crearea unei infrastructuri de 

transport Eco – friendly, a cheltuielilor legate de acesta, a Indicatorilor tehnico – 

economici si Devizul general – reactualizat. 

4. 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:  

 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anii 2018-2019 la SC Centru de afaceri RO-UA Seini SRL. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui teren in suprafata de 500 mp 

in domeniul privat al orasului Seini. 



7. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Liceului Tehnologic Agricol 

Alexiu Berinde Seini ca partener in cadrul Proiectului ,,Educatia inclusiva – treapta spre 

viitor : de la scoala prietenoasa la comunitatea deschisa. 

 

 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 

,,Modernizarea sistemului de iluminat public in orasul Seini’’, a Indicatorilor tehnico – 

economici si Devizul general,prezinta d-na primar. Secretarul prezinta proiectul de 

hotarare. Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 26 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei UAT Seini si ai 

beneficiarilor proiectului ,, Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale 

colective din orasul Seini’’,prezinta d-na primar si d-nul Barbul Vasile.  Secretarul 

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

nr. 27/2019. 

Punctul 3- Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului ,,Lucrari de construire in 

vederea reducerii emisiilor de carbon in orasul Seini’’, prin crearea unei infrastructure de 

transport Eco – friendly, a cheltuielilor legate de acesta, a Indicatorilor tehnico – 

economici si Devizul general – reactualizat, prezinta d-na primar si d-nul Barbul Vasile.  

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

Hotararea nr. 28/2019. 

Punctul 4 -  Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anii 2018-2019 la SC Centru de afaceri RO-UA Seini SRL, prezinta 

Administratorul Centrului d-na Chis Cristina.  Secretarul prezinta proiectul de hotarare. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 29/2019. 

Punctul 5- Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Liceului Tehnologic 

Agricol Alexiu Berinde Seini ca partener in cadrul Proiectului ,,Educatia inclusiva – 

treapta spre viitor : de la scoala prietenoasa la comunitatea deschisa, prezinta d-nul 

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

unanimitate Hotararea nr. 30/2019. 

Punctul 6 -  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui teren in suprafata de 

500 mp in domeniul privat al orasului Seini. Secretarul prezinta proiectul de hotarare.   Se 

supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 31/2019. 

 

Probleme  curente 

 

D-na primar prezinta cheltuielile despre transportul elevilor la Sarvar, cheltuieli in 

valoare de 3.500 lei plus TVA. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Trebuie sa se faca  contract cu Vital pentru transportul namolului, iar pretul sa fie mai 

mic de 25 lei. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Suma de 30.000lei repartizati pentru sport se imparta astfel :15.000 lei pentru handbal 

si 15.000 lei pentru fotbal. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

Tamasi Attila – propune sa se faca suport pentru biciclete in statiile de autobus pentru 

elevii care fac naveta. 

D-na primar – vom incerca sa instalam suport pentru biciclete. 



La Centrul de permanenta trebuie sa se repare teava care s-a spart. Se va repara teava 

de scurgere. Se vor reface podurile peste raul Seinel si la dispensar . 

Baltos Marius – trebuie clarificata situatia statiilor  de autobus , reparat 

policarbonatul si sa fie instalate si in Sabisa. 

Adoreanu Zamfir – propune sa se faca statii din lemn deoarece sunt mai rezistente. 

Trebuie rezolvata problema cu scugerea apelor pluviale de pe trotuare, trotuarul de pe 

strada Mihai Eminescu si la trecerea de pietoni spre Scoala Maghiara. 

D-na primar – sa se analizeze situatia deoarece s-au pus 5 sifoane de scurgere. 

Baltos Marius – ar trebui sa se faca trotuar in Sabisa de la intrarea la Camin spre 

Seini. 

D-na primar – trotuar , expropriere in Sabisa, sa se faca demersurile necesare. 

Gangul de sub primarie trebuie sa se repare , se vor chema proprietarii. Sa veniti cu 

idei cum sa-l refacem. 

Problema canalizarii pe centru – spalarea conductelor pe 22 Decembrie. 

Adoreanu Zamfir – va fi problema sub drumul national , deoarece nu o sa se dea voie. 

D-na primar – la 3 case de pe strada Mihai Eminescu se va introduce apa si 

canalizare. 

Bud Vasile – sa fie anuntati cei care nu se racordeaza la canalizare. 

 

 Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                              Secretar,                                

           Pop Mihai                                                                              Bud Ioan 

 

 


