
 
Consiliul local al oraşului Seini  

 

 

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

 

Încheiat azi 23.10.2019 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, Micle Ovidiu, Mureșan Nicolae, Adoreanu Zamfir, 

Nește Gheorghe, Crișan Artur, Cotuna Florin, Baltoș Marius, Sasca Ovidiu, Bud Vasile, 

Tamași Attila, Sopoian Raluca și Pop Mihai. 

Absenți : Prikop Marcela 

Invitați : Sabău Ramona – Şef Serviciul economic, Danci Gabriela – Consilier juridic, 

Barbul Vasile – Administrator public. 

Secretarul general al 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 23.09.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca preşedinte de şedință. D-nul Baltoș Marius 

propune pe d-nul Tamași Attila 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 Tamași Attila 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 scutirii de la plata impozitului pe clădiri , 

terenul aferent și taxa auto pentru unii contribuabili. 

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

al orașului Seini pe anul 2019.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii documentației cadastrale și trecerea 

în domeniul privat al orașului Seini a  unui teren în suprafață de 19 mp situat în 

Seini , strada Cuza Vodă nr.3  identificat în CF nr.3975 nr.topo 10/28, în 

domeniul privat al orașului Seini. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru înregistrarea, evidența 

și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza 

orașului Seini. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Transport 

Local Seini. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Regulamentului 

Serviciului și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport 

Public Local de persoane prin curse regulate pe raza orașului Seini. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrație a Serviciului de 

Transport Public Local – către Serviciul Public de Transport Local Seini pe o 

perioadă de 6 ani. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor 

bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local. 

9. Probleme curente. 

 

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

Secretar general propune să se mai discute și următoarele : 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 1 % a Contractului de 

Asistență Tehnică ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 – 2020. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,STEM Education in 

Vocational and Professional Schools᾽᾽ - ,,Educație STEM în Școlile Vocaționale 

și Profesionale᾽᾽ în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 

2014 – 2020. 

 

      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 scutirii de la plata 

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

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

unanimitate Hotărârea nr. 55 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de 

Transport Local Seini, prezintă d-nul Barbul Vasile. Secretarul prezintă  proiectul de 

hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 56 /2019.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a 

Regulamentului Serviciului și a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 

Transport Public Local de persoane prin curse regulate pe raza orașului Seini, prezintă d-

nul Barbul Vasile . Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă 

în unanimitate Hotărârea  nr. 57 /2019. 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrație a Serviciului 

de Transport Public Local – către Serviciul Public de Transport Local Seini pe o perioadă 

de 6 ani, prezintă d-nul Barbul Vasile . Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se 

supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 58 /2019. 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

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

Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru 

și 3 abțineri Hotărârea nr. 59 /2019. 

Adoreanu Zamfir – când s-a aprobat lista ? Trebuia aprobată lista și apoi făcută 

rectificarea. 

D-na primar – este vorba despre modernizarea străzii Pomilor, lărgirea străzii 

Pomilor. 

Adoreanu Zamfir – să primesc lista de investiții.  



Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii documentației cadastrale și 

trecerea în domeniul privat al orașului Seini a  unui teren în suprafață de 19 mp situat în 

Seini , strada Cuza Vodă nr.3  identificat în CF nr.3975 nr.topo 10/28, în domeniul privat 

al orașului Seini, prezintă d-nul viceprimar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se 

supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 60 /2019. 

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru înregistrarea, 

evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza 

orașului Seini, prezintă d-nul viceprimar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri (d-nul Cotuna Florin și 

d-nul Micle Ovidiu) Hotărârea nr. 61 /2019. 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul 

obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, prezintă d-na primar. 

Secretarul prezintă proiectul de hotărâre.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru , 2 voturi împotrivă și o abținere 

Hotărârea nr. 62 /2019. 

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 1 % a Contractului 

de Asistență Tehnică ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Maramureș în perioada 2014 – 2020, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă 

proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 63 /2019. 

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,STEM 

Education in Vocational and Professional Schools᾽᾽ - ,,Educație STEM în Școlile 

Vocaționale și Profesionale᾽᾽ în cadrul Programului Operațional Comun România – 

Ucraina 2014 – 2020, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se 

supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 64 /2019. 

 

Probleme curente 

 

 Baltoș Marius – solicită o mașină de piatră în cimitirul din Săbișa pentru 

luminație. 

 Pop Mihai – la liceu se va intra cu examenul luat cu cel puțin nota 5. Ar trebui să 

se facă o clasă pe profilul de mecanică. 

 D-na primar – trebuie făcută o evaluare care costă 8000 de lei. Vă rog să fiți 

deacord în principiu ca din bugetul local să se achite această sumă. 

 Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 

 Viceprimar – prețul pentru licitație la lemne – nu s-a prezentat nimeni de 2 ore. 

 Tamași Attila – în P-ța de cereale este mizerie , să se facă curațenie și să se ardă 

resturile vegetale. 

 D-na primar – a fost un incendiu pe strada 1 Mai în care s-au distrus toate 

construcțiile. Trebuie să-i ajutăm financiar. Cine dorește poate să ajute. 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar general,                                

         Tamași Attila                                                                                  Bud Ioan 


	Probleme curente

