Proces – verbal

Incheiat azi, 16.07.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Seini.
Din totalul de 15 consilieri, sunt prezenti urmatorii: Bodea Octavian, Bud Vasile, Crisan
Artur, Golondzac Vasile, Micle Ovidiu, Tamasi Attila, Cotuna Florin, Sasca Ovidiu,
Adoreanu Zamfir, Baltos Marius, Muresan Nicolae, Neste Gheorghe, Prikop Marcela,
Sopoian Raluca, Pop Mihai.
Secretarul general prezinta procesul – verbal de la sedinta din data de 29.06.2020. Daca sunt
obiectii? Nu. Se supune la vot si se aproba in unanimitate procesul – verbal de la sedinta din
29.06.2020.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta. Dl. Pop Mihai il propune pe dl. Baltos
Marius. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. Dl. presedinte preia conducerea sedintei
si anunta urmatorul:
Proiect al ordinei de zi
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a cofinantarii
pentru proiectul ‘’Modernizare si eficientizare sistem iluminat public’’ in orasul Seini.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului de iluminat public, a modului de gestiune a serviciului și a caietului de sarcini.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentarii blocului ANL de pe strada Mihail
Eminescu, nr. 6/A.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unui parc industrial.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 3.500.000 lei in
vederea cofinantarii proiectelor europene.
6. Probleme curente si interpelari.
Daca mai sunt si alte probleme de discutat?
D-na primar propune discutarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei
cadastrale, aprobarea dezmembrarii si aprobarea trecerii in domeniul public al orasului Seini,
a terenului in suprafata de 11.100 mp. de pe str. M.Eminescu si str. Tineretului si inscrierea in
C.F. a constructiei P + 1 – sala de sport, str. M.Eminescu, nr. 37A. Se supune la vot si se
aproba in unanimitate.
Se trece la primul punct. Prezinta d-na primar. Se propune cofinantarea orasului Seini sa
fie de 15%. Se supune la vot si se aproba in unanimitate hotararea nr. 36.
Punctul 2. Prezinta d-l viceprimar, caietul de sarcini, regulamentul de organizare si
functionare a iluminatului public. Dl. Adoreanu – sa se faca analiza de optiuni si studiu de
oportunitate. Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru si doua abtineri –dl. Adoreanu
si dl. Crisan, hotararea nr. 37.
Punctul 3. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate hotararea nr.
38.
Punctul 4. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate hotararea 39.
Punctul 5. Prezinta secretarul general al orasului. Se supune la vot si se aproba in
unanimitate hotararea nr. 40. Dl. Crisan – nu este de acord sa plateasca creditul de 4.200.000
lei care este neeligibil. Primar – la sedinta urmatoare vom prezenta Consiliului local ce s-a
votat prin hotarare.
Punctul 6. Prezinta d-na primar – Avem lucrarea cadastrala, avem 6 m. Dl.Adoreanu – pe
acest teren nu este in regula, pentru ca este proces – verbal de punere in posesie a dr. Tauf
Vasile. Sa verificati la primarie. Dr. Tauf are 20 ari. A fost reconstituit dreptul de proprietate
pentru dr. Tauf. Trebuie refacuta documentatia. Viceprimar – au fost cazuri ca unii nu au
intabulat. Daca e greseala se va repara greseala.
Primar – este un teren care ramane pe Statul Roman. Nu s-a pus tot pe primarie. Dupa ce
se emite Titlul de proprietate, oamenii sa-si intabule terenul.
Adoreanu – sa ia Herta Mihai legatura cu topograful Ardelean Sandu.
Crisan – daca primaria considera, sa ia terenul.
Adoreanu propune amanarea votului pana la stabilirea situatiei cu cele 20 ari teren.

Crisan – voi actiona in instanta pentru teren.
Primar – vom discuta cu dl. Ardelean sa stam si sa vedem.
Sasca – sa treaca prin vot hotararea. Daca nu era terenul dr. Tauf nu era o problema. La
sedinta de luna trecuta se zicea ca d-na Jurje avea contract pe teren si s-a tot extins.
Se supune la vot conform documentelor existente.
Primar – facem dunga si sa modificam documentele cu 20 ari minus.
Baltos – pentru a depune documentatia dureaza.
Prikop – nu inteleg de ce nu puteti amana votul pentru sedinta urmatoare. De ce sunteti
atat de vehementi?
Se supune la vot: 11 voturi pentru, impotriva 2 – Prikop si Adoreanu, abtineri 2 – Neste si
Crisan hotararea nr. 41.
7. Probleme curente si interpelari.
Tamasi – referitor la banii pentru biserici. Primar – discutam sedinta urmatoare.
Primar – vom face in asa fel incat sa respectam dreptul de proprietate al dr. Tauf. Exista
1000 mp. care sunt pe Statul Roman.
D-na primar – avem o solicitare de la Biserica reformata Seini, pentru amenajare teren in
curtea bisericii, pentru slujbe religioase. Biserica doreste ca primaria sa-i ajute sa
achizitioneze pavaj si un cort.
Dl. Viceprimar – propun sa-i ajutam, pentru ca am ajutat toate bisericile.
D-na primar – propun ca in sedinta urmatoare sa analizam si celelalte cereri ale bisericilor
si sa le impatim bani in mod egal.
Primar – nu am stiut despre acest teren. Adoreanu – Herta se putea uita in schite si pe
suprafetele de teren pe care s-au facut procese – verbale de posesie.
Crisan – ai zis data trecuta ca Tauf i-a luat terenul lui Jurje,
Primar – exista posibilitatea sa punem deseuri biodegradabile la statia de biogaz. Am
cerut la Minister sa ne dea lazi de compost . Am avut o prima intrevedere prin care am fost
incurajati sa punem compost la biogaz. Programul lucrarilor de la podul Somes este 17.07. –
24.07.2020. Banii pentru culte saptamana viitoare.

Nemaifiind alte probleme se multumeste pentru participare.

