
Consiliul local al oraşului Seini  
 

 

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

 

Încheiat azi 26.11.2019 cu ocazia şedinței ordinare 

a Consiliului local al oraşului Seini 
 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenți 14, după cum 

urmează: Bodea Octavian, Micle Ovidiu, Adoreanu Zamfir, Sasca Ovidiu, Baltoș Marius, 

Golondzac Vasile, Sopoian Raluca , Bud Vasile, Mureșan Nicolae, Nește Gheorghe, Tamași 

Attila, Prikop Marcela, Crișan Artur și  Cotuna Florin.  

Absenți : Pop Mihai  

Invitați : Danci Gabriela – Consilier juridic. 

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 7.11.2019 . 

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

propune pe d-nul Baltoș Marius 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 Baltoș Marius 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 modificării Actului constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 

a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a 

deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare – 1 Sârbi. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local Seini alături de 

Consiliul local al comunei Batarci în cadrul Ocolului Silvic Ardud și aprobarea 

modificării Statutului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 

4. Prezentarea Raportului de audit nr.1406 din 25.10.2019 a Camerei de conturi 

Maramureș în urma controlului efectuat la Primăria orașului  Seini. 

5. 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 : 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren în suprafață de 33 

mp, situat în Seini, strada Cuza Vodă  nr.3, identificat în CF nr.3975 nr.topo 10/28/2 și 

însușirea Raportului de evaluare. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii cu unele SC, instituții și persoane 

fizice pentru cooperare în vederea implementării proiectului ’’ Creșterea gradului 

de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de 

aprovizionare și organizare de ateliere de lucru în domeniul pomicol pentru copii, 

la nivel de piață locală’’. 

 

      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 modificării Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș, prezintă d-na primar. Secretarul 

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

nr. 67 /2019.  

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a 

deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare – 1 Sârbi, prezintă d-nul Viceprimar. Secretarul prezintă  

proiectul de hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 68 /2019.  

Sopoian Raluca – pe strada Nicolae Bălcescu , pe colț când se circulă la colectat joia 

sau marțea ? 

D-nul Viceprimar – marțea se circulă. 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local Seini 

alături de Consiliul local al comunei Batarci în cadrul Ocolului Silvic Ardud și aprobarea 

modificării Statutului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 

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

Hotărârea  nr. 69 /2019. 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii cu unele SC, instituții și 

persoane fizice pentru cooperare în vederea implementării proiectului ’’ Creșterea 

gradului de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de 

aprovizionare și organizare de ateliere de lucru în domeniul pomicol pentru copii, la nivel 

de piață locală’’, prezintă d-na primar. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre. Se 

supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 70 /2019.  

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren în 

suprafață de 33 mp, situat în Seini, strada Cuza Vodă  nr.3, identificat în CF nr.3975 

nr.topo 10/28/2 și însușirea Raportului de evaluare. Secretarul prezintă proiectul de 

hotărâre. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Hotărârea nr. 71 /2019. 

 

Probleme curente 

 

 Adresă DSV – MM – pesta porcină prezintă primarul. 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumeşte de participare şi se declară şedința 

ȋnchisă. 

 

   Preşedinte de şedință,                                                              Secretar general,                                

         Baltoș Marius                                                                                  Bud Ioan 

 


	Probleme curente

