
 

 

 

Proces – verbal 

 

 

 

Incheiat azi, 13.09.2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Seini. 
La sedinta sunt prezenti urmatorii consilieri locali: Bodea Octavian, Muresan Nicolae, Pop 
Alina, Adoreanu Zamfir, Baltos marius, Szollosy Nicoleta, Micle Ovidiu, Cicioc Claudia, Pop 
Mihai, Tepfenhardt Agota, Pop Sorin, Andreescu Silvia, Bud Vasile. 
Absenti: Sasca Ovidiu, Filipas Daniela. 

Secretarul supune la vot procesul – verbal al sedintei din 31.08.2021. Se supune la vot si se 
aproba in unanimitate. Dl consilier Baltos Marius preia conducerea sedintei si anunta 
urmatorul: 
 
 

Proiect al ordinei de zi 

 
 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie, 
decembrie. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru administratie publica, ordine 
publica, respectarea drepturilor cetatenilor. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata Curtii 
de Apel Cluj in faza de recurs cu privire la Sentinta nr. 1163/29.07.2021 de suspendare a dispozitiei 
primarului nr. 105/11.06.2021, in dosar nr. 1526/100/2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza 

comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata 
Tribunalului Maramures in dosar nr. 1526/100/2021 avand ca obiect anularea dispozitiei primarului nr. 

105/11.06.2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – 
sociala, buget – finante. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata 

Tribunalului Maramures in dosar nr. 1804/100/2021 avand ca obiect anularea H.C.L. nr. 38/2021, HCL 
49/2021 si HCL 59/2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico 
– sociala, buget – finante. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea formularii contestatiei impotriva 
Deciziei nr. 206  din 01.09.2021 a MDLPA si a Notei de neconformitate din 13.07.2021 si a asigurarii 

apararii și asigurarea apărării în dosarul astfel format în fața Tribunalului Maramureș pentru obiectivul 
„Reintegrare Socială la Seini”. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare 

economico – sociala, buget – finante. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici și Devizul General reactualizaţi 

pentru obiectivul „Pod rutier peste râul Someș între orașul Seini și comuna Pomi, în punctul de trecere cu 
bacul”. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – 

finante. 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut din Trezoreria Statului. Initiator 
primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenul aferent si taxa 
auto pentru unii contribuabili. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare 
economico – sociala, buget – finante. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe 
anul 2021 si a modificarii listei de investitii. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de 

dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru asociatia ‘’Club sportiv Seini’’. 

Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 
11. Probleme curente si interpelari. 

 



 
 
 
Daca mai sunt si alte probleme de discutat? 
D-na primar propune suplimentarea ordinii dee zi cu doua proiecte dee hotarari si anume: 
11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de 

administratie al liceului pentru anul scolar 2021-2022. 
12. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al d-lui Sasca 
Ovidiu, ca urmare a demisiei acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local. 
Se supune la vot si se aproba in unanimitate ordinea dee zi. 
1. Se trece la primul punct. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 
2. Prezinta secretarul. Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 impotriva – 

Andreescu Silvia, Cicioc Claudia si o abtinere- Szollosy Nicoleta. 
3. Prezinta secretarul. Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 impotriva – 

Andreescu Silvia, Cicioc Claudia si o abtinere- Szollosy Nicoleta. 
4. Prezinta secretarul. Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru, 2 impotriva – 

Andreescu Silvia, Cicioc Claudia si o abtinere- Szollosy Nicoleta. 
5. Prezinta dl. Barbul Vasile. Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru si doua abtineri – 

Andreescu Silvia si Cicioc Claudia. 
6. Prezinta dl. Barbul Vasile. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 
7. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 
8. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 
9. Prezinta d-na primar. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

10. Prezinta d-na primar. Se propune ca 15.000 lei sa se dea la fotbal si 15.000 lei la handbal. Se 
supune la vot si se aproba in unanimitate. 

11. Prezinta d-na primar. Dl. Adoreanu o propune pe d-na Szollosy Nicoleta, d-na Tepfhenhardt 

propune ca reprezentantii in consiliul de administrare al scolii sa fie cadre didactice si il 
propune pe dl. Pop Mihai si pe d-na Szollosy Nicoleta. Dl. Pop Mihai nu doreste. Dl. Baltos 
ii propune pe dl. Micle Ovidiu, dna Pop Alina si pe dl. Bodea Octavian. Propunerea d-lui 

Baltos se aproba cu 7 voturi pentru si 6 impotriva. 
12. Prezinta secretarul. Consilierii locali i-au la cunostinta de demisia d-lui Sasca Ovidiu. 
13. Probleme curente si interpelari. 

Dl. Pop Mihai – consiliul local are ca atributii sa stabileasca statiile de transport scolar. Am 
dat doamnei primar lista cu statiile. 
D-na primar – nu avem atatea statii. Ma intreb de ce nu pot merge copii pe jos. 

Dl. Adoreanu – pentru ca nu sunt trotuare. Sa se faca marcaje in fata statiilor de autobuz.  
D-na primar – este o idee buna. 

Dl. Pop Sorin – de cine apartine trotuarul de pe str. Baii? Este foarte stricat, se umbla foarte 
greu pe el. 

D-na primar – trotuarul apartine de CNAIR. Nu suntem proprietarii trotuarului. Si noi am 
vrut sa-l reparam dar nu se poate. 

D-na Szollosy – la scoala 1 ploua in cateva Sali de clasa.  
D-na primar – se vedem de unde o sa luam bani pentru reparatii. 

 
 
 

 
Nemaifiind alte probleme se incheie sedinta si se multumeste pentru participare. 
 


