
Consiliul local al oraşului Seini  

 
 

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

 
Încheiat azi 19.12.2019 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, Sopoian Raluca , Prikop Marcela, Tamași Attila,  Micle Ovidiu, Cotuna 

Florin, Mureșan Nicolae, Baltoș Marius, Nește Gheorghe, Bud Vasile, Sasca Ovidiu, Pop 

Mihai,  Adoreanu Zamfir, Crișan Artur și  Golondzac Vasile. 

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

d-na Câmpan Georgeta – Inspector Serviciul economic. 

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 26.11.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca preşedinte de şedință. D-nul Micle Ovidiu 

propune pe d-nul Bodea Octavian 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 Bodea 

Octavian 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 transformării unui post de execuție vacant 

din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini  - Serviciul 

Poliția locală din Polițist local principal, clasa a III - a, în Polițist local debutant, 

clasa a III- a;  

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

terenul aferent și taxa auto pentru unii contribuabili ; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici 

actualizați pentru proiectul de investiții ‘’ Restaurarea monumentului istoric 

Casa Bay din orașul Seini, în vederea înființării unui Centru multicultural și 

aprobarea cofinanțării de la bugetul local în proiectul ‘’Cultura în oglindă – 

restaurarea Casei Bay din orașul Seini și a Sălii de concerte din Kaluș – 

Ucraina ; 

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

cheltuieli al orașului Seini pe anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 

2020 în orașul Seini; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe 

anul 2020; 

7. Probleme curente. 



 

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

Secretar general propune să se mai discute și următoarele proiecte : 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare ce va funcționa începând cu 

anul școlar 2020 – 2021 pe raza orașului Seini. 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale, aprobarea 

dezmembrării și înscrierea în CF, în domeniul privat al orașului Seini a terenului  

în suprafață de 46 mp, situat în Seini, strada Mihai Eminescu , identificat în CF 

3658 , nr.top 1393/3-2/2/2 și 1393/3-2/2/3. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare, de măturat, spălat, stropirea și 

întreținerea căilor publice, a modalității de gestiune a serviciului și aprobarea 

caietului de sarcini. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare  și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț, aprobarea modului de gestiune a Serviciului și a 

Caietului de sarcini . 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, a  modului de gestiune a Serviciului și a Caietului de 

sarcini . 

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru unele 

imobile- terenuri – strada Gheorghe Doja din Seini, strada Valea Satului și Valea 

Rodinei din Săbișa și aprobarea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului 

Seini a acestor străzi . 

 

      Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate ordinea de zi cu modificările și 

completările  propuse.  

 

      Se trece la primul punct - Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui 

post de execuție vacant din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini  

- Serviciul Poliția locală din Polițist local principal, clasa a III - a, în Polițist local 

debutant, clasa a III- a. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se 

aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 72 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe 

anul 2020 în orașul Seini, prezintă d-na Câmpan Georgeta – Inspector Serviciul economic 

și d-na Sabău Ramona - Șef Serviciul economic. Secretarul prezintă  proiectul de 

hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea  nr. 73 /2019.  

Cotuna Florin – taxele de la târg ar trebui să se scoată. 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri 

și cheltuieli al orașului Seini pe anul 2019, prezintă d-na Sabău Ramona - Șef Serviciul 

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

unanimitate Hotărârea  nr. 74 /2019. 

Punctul 4 - 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. 75 /2019.  

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici 

actualizați pentru proiectul de investiții ‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay 

din orașul Seini, în vederea înființării unui Centru multicultural și aprobarea cofinanțării 

de la bugetul local în proiectul ‘’Cultura în oglindă – restaurarea Casei Bay din orașul 

Seini și a Sălii de concerte din Kaluș – Ucraina, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă 

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

nr. 76 /2019. 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare că va funcționa 

începând cu anul școlar 2020 – 2021 pe raza orașului Seini, prezintă d-na primar. 

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

Hotărârea  nr. 77 /2019. 

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare, de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 

publice, a modalității de gestiune a serviciului și aprobarea caietului de sarcini, prezintă 

d-nul viceprimar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă 

în unanimitate Hotărârea  nr. 78 /2019. 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curățare  și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheț, aprobarea modului de gestiune a Serviciului și a Caietului de sarcini, prezintă    

d-nul viceprimar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă 

în unanimitate Hotărârea  nr. 79 /2019. 

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare, a  modului de gestiune a Serviciului și a Caietului de sarcini, prezintă  d-nul 

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

unanimitate Hotărârea  nr. 80 /2019. 

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale, 

aprobarea dezmembrării și înscrierea în CF, în domeniul privat al orașului Seini a 

terenului  în suprafață de 46 mp, situat în Seini, strada Mihai Eminescu , identificat în 

CF 3658 , nr.top 1393/3-2/2/2 și 1393/3-2/2/3, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă 

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

nr. 81 /2019. 

Punctul 11 – Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru 

unele imobile- terenuri – strada Gheorghe Doja din Seini, strada Valea Satului și Valea 

Rodinei din Săbișa și aprobarea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului Seini a 

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

unanimitate Hotărârea  nr. 82 /2019. 

 

 

 

 

 



 

Probleme curente 

 

 Pentru romi – teren , cantină la târg. 

D-nul Horje Vasile – solicit închiriere teren pentru amplasarea unei rulote unde să 

comercializeze plăcinte. Se aprobă amplasarea doar în Piața agroalimentară. 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar general, 

        Bodea Octavian                                                                          Bud Ioan 
 

 


	Probleme curente

