
Consiliul local al orașului Seini  

 
 

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

 
Încheiat azi 7.11.2019 cu ocazia ședinței extraordinare 

a Consiliului local al orașului Seini 

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

Bodea Octavian, Cotuna Florin, Golondzac Vasile, Bud Vasile, Mureșan Nicolae, Crișan 

Artur, Adoreanu Zamfir, Nește Gheorghe, Tamași Attila, Sopoian Raluca, Sasca Ovidiu, 

Baltoș Marius, Pop Mihai, Micle Ovidiu și Prikop Marcela. 

Invitați : d-na Sabău Ramona - Șef Serviciul economic ; Danci Gabriela – Consilier 

juridic. 

Secretarul orașului prezintă consilierilor procesul verbal de la ședința precedentă. Dacă 

sunt obiecțiuni ? Nu. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate procesul verbal de la 

ședința din 23.10.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca președinte de ședință. D-nul Sasca Ovidiu  

propune pe d-nul Adoreanu Zamfir să fie președinte de ședință. Daca mai sunt și alte 

propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate ca d-nul Adoreanu 

Zamfir să fie președinte de ședință. 

Președintele de ședință ales preia conducerea lucrărilor și anunță următorul  

 

Proiect al ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării clădirii Sinagogei din Seini și 

însușirea raportului de evaluare. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al orașului Seini pe anul 2019. 

3. Probleme curente. 

 

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

 

 Se propune să se înceapă cu punctul 2  - 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 și se aprobă în 

unanimitate Hotărârea nr. 65 /2019.  

 Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării clădirii Sinagogei din 

Seini și însușirea raportului de evaluare, prezintă d-na primar situația. Secretarul prezintă 

proiectul de hotărâre. Se prezintă raportul de evaluare. 

 Crișan Artur – e legată de muzeu evreic. 

 D-na primar – nu, să nu fie muzeu. 

 Pop Mihai – o să se facă ceva acolo. 

 Tamași Attila – se pot aduce turiști și din Ungaria. 

 Pop Mihai – să fie muzeu evreic , am avut mulți evrei în Seini. 



 

 D-na primar – s-au făcut multe lucrări în Seini nu numai prin PNDL. În 2017 am 

hotărât să facem proiecte. 

 Viceprimar – să respectați jurământul să se facă bine pentru cetățeni. 

 Se supune la vot proiectul . Se aprobă în unanimitate Hotărârea nr.66 /2019 cu 13 

voturi <<pentru>> , o abținere – d-nul Adoreanu Zamfir, și una împotrivă – d-nul Nește 

Gheorghe. 

 Pop Mihai – așezământ cultural care să scoată în evidență evreilor. Să se analizeze , se 

aprobă cu 12 voturi <<pentru>>, 2 împotrivă și o abținere. 

 

 

  

Probleme  curente 

 

 Golondzac Vasile – la Coloană unde oprește mașina școlii  ar trebui o trecere de 

pietoni pentru copii. 

 Pop Mihai – se va discuta cu comandantul Poliției județene despre modul de 

circulație a mașinilor ce transportă elevi. Numai în stațiile  autorizate la Drumul Național. 

Stațiile din oraș să fie aprobate în Consiliul local, să nu fie oriunde. 

 D-na primar – se va discuta în echipă cu comisia de avize. S-a semnat contractul – 

modernizare 6 străzi. Să vă gândiți ce să facem în Sinagogă. Regenerare urbană – proiecte. 

 Pop Mihai – sunt specialiști în studii ebraice. La Șarvar și Nyirmeggyeș au fost 

realeși aceeași primari. 

 Prikop Marcela – ce se întâmplă cu Centrul de permanență ? 

 D-na primar – sunt prea puțini  care să facă permanență, dar nu dorim să-l 

închidem. 

 Crișan Artur – Stația de Biogaz tot pe pierdere este ? 

 D-na primar – Da.  

 Viceprimar - Se va negocia cu Electrica și altă Societate prețul de cumpărare și 

vânzare.  

 D-na primar – pe lista de finanțare sunt 11 Apartamente pentru specialiști din 

învățământ. A câștigat licitația cineva din Carei dar a renunțat.  

 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumește de participare.  

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                        Secretar general,                                

 Adoreanu - Kraiger Zamfir                                                           Bud Ioan 

 

 

 

 


