
Consiliul local al orasului Seini  
 

 

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

 

Incheiat azi 27.06.2019 cu ocazia sedintei ordinare 

a Consiliului Local al orasului Seini 
 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenti dupa cum urmeaza: 

Micle Ovidiu, Crisan Artur, Adoreanu Zamfir, Tamasi Attila, Baltos Marius, Bud Vasile, 

Prikop Marcela, Sopoian Raluca, Cotuna Florin, Bodea Octavian, Sasca Ovidiu, Muresan 

Nicolae, Neste Gheorghe, Golondzac Vasile si Pop Mihai. 

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 6.06.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta. D-nul Bodea Octavian  

propune pe d-na Prikop Marcela  sa fie presedinte de sedinta. Daca mai sunt si alte 

propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca d-na Prikop 

Marcela  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 mandatarea ADIGIDM Maramures să organizeze, să 

gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare a deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale în numele orașului Seini. 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui imobil-terenul de tenis in 

suprafata de 532 mp. situat in Seini pe strada Nicolae Balcescu si insusirea 

Raportului de evaluare. 

3. 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:  

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren aflat in domeniul 

privat al orasului Seini,in folosinta gratuita ANL pentru construirea unui bloc de 

locuinte pentru tineri in regim de inchiriere ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  participării orasului Seini în cadrul 

Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 

neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, demarat de Ministerul 

Mediului prin Ghidul de Finanțare publicat din 11.12.2018 în Monitorul Oficial 

nr. 17/08.01.2019.    



6. Proiect de hotarare privind  aprobarea trecerii suprafetei de teren de 167,8 mp aflat 

in domeniul public al statului in domeniul public al orasului Seini. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare 

de destinatie din zona de locuinte in zona industriala, orasul Seini; 

 

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

 

Se trece la primul punct - Proiect de hotarare privind mandatarea ADIGIDM 

Maramures să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare a 

deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale în numele orașului Seini,prezinta d-na 

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

unanimitate Hotararea nr. 33 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui imobil-terenul de tenis 

in suprafata de 532 mp. situat in Seini pe strada Nicolae Balcescu si insusirea Raportului 

de evaluare,prezinta d-na primar.  Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la 

vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 34/2019. 

Adoreanu Zamfir – in cazul in care primaria are de desfasurat activitati sa permita 

desfasurarea lor pe teren. 

Punctul 3- Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unui teren aflat in 

domeniul privat al orasului Seini,in folosinta gratuita ANL pentru construirea unui bloc 

de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere , prezinta d-na primar .  Secretarul prezinta 

proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba in unanimitate Hotararea nr. 35/2019. 

Punctul 4 -  Proiect de hotarare privind aprobarea  participării orasului Seini în cadrul 

Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 

neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului 

prin Ghidul de Finanțare publicat din 11.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 17/08.01.2019, 

prezinta d-na primar . Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se 

aproba in unanimitate Hotararea nr. 36/2019. 

Punctul 5- Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru 

schimbare de destinatie din zona de locuinte in zona industriala, orasul Seini, prezinta     

d-na primar.  Secretarul prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate Hotararea nr. 37/2019. 

Punctul 6 -  Proiect de hotarare privind  aprobarea trecerii suprafetei de teren de 167,8 

mp aflat in domeniul public al statului in domeniul public al orasului Seini. Secretarul 

prezinta proiectul de hotarare. Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi ,,pentru’’ 

Hotararea nr. 38/2019. D-nul Adoreanu Zamfir si d-na Prikop Marcela se abtin de la vot. 

 

Probleme  curente 

 

Se citeste raportul consilierului juridic pentru plata cheltuielilor de judecata de 3.560 

pentru HWP ROM . Se aproba in unanimitate. 

D-na primar propune sa se dea pentru Biserica Catolica suma de 10.000 de la Bugetul 

Local. Se supune la vot . Se aproba in unanimitate. 



D-na primar – chemati in 25.09.2019 pentru a semna contractul cu masina de 

pompieri. 

D-na primar – in iulie – august se va semna contractul cu Casa Bay. Maine semnez 

contractul cu Eco – friendly. 

Lucrarile la Pod sunt in grafic. Vom primi in continuare bani. 

Se lucreaza la Sala de sport de la Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Seini. 

In Viile Apei s-a spart o conducta. 

Cand termina Firma Rimpex lucrarile in Viile Apei ? 

Cotuna Florin – cand se sparge rotunda de la dispensar ? 

D-na primar – nu ne dau voie pana nu dam drumul la Statia de epurare. 

Nu se lucreaza bine pe strazi. 

Locul Targ – acces de pe Victoriei. Pe strada Ciresilor s-a pus un camin de 4x4. Vom 

face solicitare. Nu au voie sa sparga. 

D-na Chis Cristina solicita incheiere – prelungire contract de comodat cu Centrul   

RO-UA Seini. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. Contractul se va incheia pe 

perioada nedeterminata. 

D-na primar – discuta despre notele de la Examenul de Capacitate. 

D-na primar – am primit finantare pentru Zilele Orasului Seini. Lansare 2 carti a      

d-nei Kadar si a d-nului Racolta. O sa fie programe sportive, se va dezveli placa 

comemorativa in memoria evreilor. 

Cotuna Florin – curba de la dispensarul veterinar si Arizona. Am facut adresa la 

drumurile judetene. 

D-na primar – sa facem o petitie. 

Cotuna Florin – ar trebui sa se faca un sens giratoriu. 

D-na primar – sa modificam gangul de pe 22 Decembrie. 

 

 Nemaifiind alte probleme se multumeste de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                              Secretar,                                

           Prikop Marcela                                                                        Bud Ioan 

 

 

 


