
Consiliul local al orașului Seini  
 

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

 
Încheiat azi 8.01.2020 cu ocazia ședinței extraordinare 

a Consiliului local al orașului Seini 

 
Din totalul de 15 consilieri ai Consiliului local Seini sunt prezenti 13, după cum 

urmează: Bodea Octavian, Bud Vasile, Micle Ovidiu, Mureșan Nicolae,  Baltoș Marius, 

Tamași Attila, Sopoian Raluca, Adoreanu Zamfir, Golondzac Vasile, Crișan Artur, Cotuna 

Florin, Pop Mihai și  Prikop Marcela. 

Absenți : Nește Gheorghe și Sasca Ovidiu. 

Invitați : d-na Sabău Ramona - Șef Serviciul economic . 

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 23.12.2019 . 

Se propune alegerea unui consilier ca președinte de ședință. D-nul Bud Vasile  propune 

pe d-nul Bodea Octavian 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 Bodea Octavian 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 acoperirii definitive a deficitului secțiunii 

de dezvoltare a bugetului local – Sursa A în sumă de 482881,65 lei din excedentul anilor 

precedenți. 

2. Probleme curente. 

 

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

 

 Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local – Sursa A în sumă de 482881,65 lei din 

excedentul anilor precedenți, prezintă d-na primar și d-na Sabău Ramona. Secretarul 

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

1 /2020 cu 13 voturi <<PENTRU>> . 

  

Probleme  curente 

 

D-na primar – prezintă propunerile cu investițiile pe anul 2020. Solicită consilierilor ca 

până la ședința când se va aproba bugetul și lista de investiții , să vină cu propuneri ce 

investiții doresc să se facă în anul 2020. 

Baltoș Marius – solicită camere de supraveghere la Biserica și Grădinița din Săbișa. 



 

Pop Mihai – solicită să se repare Corpul A de la Liceul Tehnologic Agricol Alexiu 

Berinde Seini, izolare internat. 

Golondzac Vasile – solicită să se repare strada Iasomiei. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme se mulțumește de participare și se declară ședința 

închisă. 

 

        Presedinte de sedinta,                                             Secretar general,                                

             Bodea Octavian                                                               Bud Ioan 


