
 
Consiliul local al oraşului Seini  

 

 

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

 

Încheiat azi 23.09.2019 cu ocazia şedinței ordinare 
a Consiliului local al oraşului Seini 

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

Bodea Octavian, Golondzac Vasile, Mureşan Nicolae, Tamaşi Attila , Bud Vasile , Cotuna 

Florin, Sasca Ovidiu, Sopoian Raluca, Prikop Marcela, Nește Gheorghe, Crişan Artur, 

Adoreanu Zamfir, Baltoş Marius,  Micle Ovidiu, Pop Mihai. 

Invitați : Szilagyi Ștefan - Șef birou administrație și agricol, 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 12.09.2019 . 

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

propune pe d-nul Sasca Ovidiu  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 Sasca Ovidiu 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 și cheltuieli 

al orașului Seini pe anul 2019.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și 

terenul aferent pentru unii contribuabili. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei primăriei orașului 

Seini. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local în 

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Agricol – Alexiu Berinde din 

Seini. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire pentru licitația de 

valorificare a masei lemnoase pe picior la partida 1508393 P și partida 1513612 

P. 

6. Probleme curente. 

 

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

Secretar  propune să se mai discute și următorul proiect: 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu liber la Blocul ANL 

din P-ța Unirii. 



 

      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 și cheltuieli al orașului Seini pe anul 2019, prezintă d-na primar și d-na Sabău 

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

unanimitate Hotărârea nr. 50 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

clădiri și terenul aferent pentru unii contribuabili, prezintă d-na Sabău Ramona. Secretarul 

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

51 /2019.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei primăriei 

orașului Seini, prezintă d-nul Secretar. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate 

Hotărârea  nr. 52 /2019. 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului 

Local în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Agricol – Alexiu Berinde din 

Seini, prezintă d-nul Secretar . Se propune să fie d-na Sopoian Raluca și d-nul Tamși 

Attila. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 53 /2019. 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire pentru licitația 

de valorificare a masei lemnoase pe picior la partida 1508393 P și partida 1513612 P, 

prezintă d-nul ing.Szilagyi Ștefan. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la 

vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 54 /2019. 

Punctul 6 - Proiect aprobare închiriere Bloc ANL , prezintă d-na primar situația. Sunt 

două solicitări pentru închiriere.  

Adoreanu Zamfir – să vorbim cu locatarii . prețul chiriei , licitație. 

Mureșan Nicolae – propune 50 de lei pe lună. 

Adoreanu Zamfir – să fie prețul pieței. Să se discute cu locatarii. 

Crișan Artur – să se negocieze , ce doresc să facă acolo.  

Se supune la vot. 

Adoreanu Zamfir – deciziile pe care le luați, se răspunde în justiție , preț la lemne pe 

picior. 

Crișan Artur – trebuie să ne spună care sunt prețurile. 

D-na primar – avem contract cu Ocolul Silvic care gestionează pădurea, calculează 

prețul după criterii. Să se discute cu locatarii și pe urmă să se aprobe. 

Adoreanu Zamfir – nu cunoaștem problema trebuie să știm despre ce este vorba. 

 

Probleme curente 

 

 D-na primar – Poliția Seini solicită semafoare pe centru pentru protecția 

locuitorilor și autoturisme. 

 Adoreanu Zamfir – nu putem să hotărâm , este drum European. Trebuie Aviz. 

 

  



 

 Se fluidizează traficul, să se spună dacă este oportun de către specialiști . 

 Discuția la drumul județean să se facă centură, dimineața drumul se blochează. 

 Nește Gheorghe – HCL, demersuri pentru drumul de centură, să se înceapă cât 

mai repede. 

 Adoreanu Zamfir – ieșirea din Seini la Apa nu este bine. 

 Nește Gheorghe – parcările să fie marcate. 

 Aviz de principiu. Se aprobă demersurile pentru instalarea semafoarelor în Seini 

în unanimitate. 

 Sopoian Raluca – la grădiniță să fie limită de viteză, deranjează copiii. 

 D-na primar – s-a semnat Contract mașină la PSI în valoare de 90.000 €, va fi 

ședință în Ungaria în 24.09.2019. 

 D-na primar – în data de 2.10.2019 va avea loc Lansarea Casa Bay – Cultura în 

oglindă. Joi 26 septembrie voi fi la București pentru semnarea pentru Blocul ANL – 22 

Apartamente pe strada Sportului în Seini.  Se continuă lucrările pe strada Pomilor. 

Strada Sportului trebuie modernizată, trebuie să se înceapă cât mai repede să se facă 

procedura. 

 La curățenia din 21.09.2019 s-au adunat foarte multe mizerii, iar acuma orașul 

este mai curat. 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar,                                

       Sasca Ovidiu                                                                               Bud Ioan 

 


	Probleme curente

