
 

Consiliul local al oraşului Seini  

 
 

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

 

Încheiat azi 19.08.2019 cu ocazia şedinței ordinare 

a Consiliului local al oraşului Seini 

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

Tamaşi Attila , Golondzac Vasile, Cotuna Florin, Sopoian Raluca, Bodea Octavian, Micle 

Ovidiu, Prikop Marcela, Adoreanu Zamfir, Crişan Artur, Baltoş Marius,  Mureşan Nicolae, 

Pop Mihai, Sasca Ovidiu, Nește Gheorghe, Bud Vasile . 

Invitați : Barbul Vasile – Administrator public, Szilagyi Ștefan - Șef birou administrație 

și agricol, Bogdan Raul – Arhitect șef, 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 13.07.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca preşedinte de şedință. D-nul Cotuna Florin 

propune pe d-na Sopoian Raluca să fie preşedinte de şedință. Dacă mai sunt şi alte 

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

Raluca 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

nr.85/2015 prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea 

serviciilor de operare a SMID – MM a Regulamentului Serviciului de salubrizare 

pentru județul Maramureș și Caietul de sarcini privind delegarea în zona de 

colectare Sârbi. 

2. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.CL Seini nr.20/2019 prin care s-a aprobat 

asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente 

,,Programului pentru școli a României᾽᾽. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de valorificare a masei lemnoase 

din partida 1495791 SR. Seini.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 500 mp, 

situat în Seini, strada Sub Vii nr.9 identificat în CF nr.52359, nr.top 4408/1 și 

însușirea raportului de evaluare. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri , 

terenul aferent și taxa auto pentru unii contribuabili. 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al orașului Seini pe anul 2019.  

7. Probleme curente. 

 

      Daca mai sunt si alte probleme care trebuie trecute la ordinea de zi? Da. D-na Primar 

propune să se mai discute și următorul proiect: 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal  - zonă de 

locuințe str. Petofi Șandor. 

 

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

 

     Se trece la primul punct - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului local nr.85/2015 prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru 

delegarea serviciilor de operare a SMID – MM a Regulamentului Serviciului de salubrizare 

pentru județul Maramureș și Caietul de sarcini privind delegarea în zona de colectare Sârbi, 

prezintă d-nul Barbul Vasile. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi 

se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 42 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.CL Seini nr.20/2019 prin care s-a 

aprobat asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente ,,Programului 

pentru școli a României᾽᾽, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă  proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 43 /2019.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de valorificare a masei 

lemnoase din partida 1495791 SR. Seini, prezintă d-nul Szilagyi Ștefan. Secretarul 

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

nr. 44 /2019. 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 

500 mp, situat în Seini, strada Sub Vii nr.9 identificat în CF nr.52359, nr.top 4408/1 și 

însușirea raportului de evaluare, prezintă d-nul Viceprimar Bodea Octavian. Secretarul 

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

nr. 45 /2019. 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

clădiri , terenul aferent și taxa auto pentru unii contribuabili, prezintă d-na Sabău 

Ramona. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în 

unanimitate Hotărârea nr. 46 /2019. 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Seini pe anul 2019, prezintă d-na Sabău Ramona. Secretarul prezintă 

proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 47 /2019. 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal  - zonă 

de locuințe str. Petofi Șandor, prezintă d-nul Bogdan Raul. Secretarul prezintă proiectul 

de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 48 /2019. 

 



Terenul d-lui Roatiș Vasile pe partea dreaptă. PUZ  a trecut prin procedura de 

autorizări. 

Adoreanu Zamfir – s-au aprobat 6 m. Am văzut 11 m. Cu trotuare , cu rigole. 

Bogdan Raul – 6 m este tot drumul. 

Adoreanu Zamfir – rigola, partea carosabilă. 

Pop Mihai – câte case vor fi ? 

Bogdan Raul – vor fi 11 case. 

 

Probleme curente 
 

         Adoreanu Zamfir – dorește să știe dacă este rezolvată problema colectării apelor 

pluviale. 

 Bud Vasile – colectare în canal. Propune la dezvoltarea de străzi , când se face 

PUG să se facă utilitățile. 

 D-na primar – HCL drum la 6 m, s-a stabilit prin HCL să fie  de 10 m. 

 Adoreanu Zamfir – trebuie modificat Regulamentul de urbanism. 

 Golondzac Vasile – să nu fie trotuare, de ce să mărim la 8 m? Îngrădim drumul 

populației la construirea caselor. Se supune la vot. Se votează în unanimitate. 

 D-na primar – mulțumește colegilor din lotul de fotbal. 

 D-na primar – anunță că mâine la ora 11:00 se semnează contractual de execuție 

ECO – FRIENDLY. 

 S-au oprit lucrările  la Valea Seinel doar temporar. Vor începe săptămâna 

viitoare.  

 La pod suntem în grafic, urmează recepția la strada General Georgescu, în Piața 

Sylvester Janos,  vor începe lucrările la parcări. La Liceul Tehnologic sperăm să se 

termine, lucrările sunt în grafic. 

 S-au terminat lucrările pe strada Ulicioară din Viile Apei. 

 Pop Mihai – să luăm o hotărâre referitoare la Școala Maghiară. Propune să ducă 

grupa mare, deoarece pleacă copiii la Orașul Nou și nu se știe cauza. 

 D-na primar – au fost note foarte mici la Examenul de Capacitate. Este o 

problemă. Trebuie să avem o discuție cu conducerea școlii și cadrele didactice.     

 Adoreanu Zamfir – ce rezolvăm dacă mutăm copiii? 

 Pop Mihai – problema romilor, sunt integrați , socializează. 

 D-na primar – sunt mulți romi. 

 Pop Mihai – mulți copii romi au fost neglijați. Vă rog să vă gândiți. Noi am făcut 

un proiect pentru obținerea PSI pentru grădinițe, gimnaziu, corpul B. Trebuie obținută 

finanțare. 

 D-na primar – să pregătim proiectul cu campusul școlar.    

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar,                                

       Sopoian Raluca                                                                          Bud Ioan 


	Probleme curente

