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H O T A R A R E nr.170/18.10.201d
privind aprobarea procesului verbal a sedintei din luna septembrie 2016 a

Consiliului Local Santana

coNsrLIUL LOCAL AL ORASULL|I SANTANA,

Avflnd in vedere :

Prevederile art. 42, alin. (5) si (6) din Legea 2151200r privind
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 2r5.200r privind administra{ia
modificarile si completarile ulterioare

administralia publicd locald,

publicd locald, republicata, cu

HOrAnAgrE:
Art. 1 Se aprobd conlinutul procesului verbal a qedinfei din luna septembrie 2016 aConsiliului
Local Sdntana.
Art.2 Prezenta se comunicd
Institutia Prefectului - Judetul Arad
Persoane frzice si juridice prin afisaj
Primarul orasului Santana.
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osASlJL ROMANIA. JUDETIIL ARAD
SANTANA
CONSILIIJL LOCAL SANTANA

PROCES VERBAL

Incheiat ,aziZA .0g.2016,cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Santana.

Sedinta a fost convocata de catre dl. primar Tomuta Daniel *Sorin in temeiul art.

39 alin .l din Legea 2151200i privind administratiapublica locala si prin

Dispozitia nr. 4 I 61201 6.

Presedinte de sedinta este dl.Stan Iosif .

La sedinta participa l4consilieri ,dl. Harcaian Daniel ,Puia Catalin,Musca Dinorel

absenteaza .

Ordinea de zi fiind utmitoarea:

l.proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii 9i de organizare a

aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primdriei oraqului SAntana pentru

anul 2016.
2.proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii 9i de organizare a

aparatului de specialitate al primaruiui din cadrul Primbriei ora;ului SAntana penttu

anul 2016"
3. proiect de hotarare privincl aprobarea Statului de functii 9i de organrz,are a

aparatului de specialitate al primarului din cadrul Prim6riei oraqului Sdntana pentru

anul 2016.
4. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in

Consiliile de adilinistratie ale unitatilor de invatamant in orasul Santana pentru

anul scolar 2016 - 2011 ,

5. proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de ajutoare

de urgenta pentru persoanele cal'e se afla in situatii de necesitate sau alte situatii

deosebite.
6. proicct de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i

funclionare a Consiliului local Sdntana pentru prandatul 2016- 2020 '

7. proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al oraqului Santana pe

anul 2015.

8. Diverse
Se supune spre aprobare ordir-rea de zr ,

Consiliui local aproba cu l4 voturi pentru ordinea de zi .



Suplimentare ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Calendarului
evenimentelor cultural- arlistice la nivelul orasului Santana, pentru anul
2016.

2. Proiect de hotarare privind asigurarea serviciilor de transporl pentru elevii
care naveteaza din Caporal Alexa la Liceul Tehnologic Stefan Hell.

3. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului administratorului SC.

PRIMVEST CONSIJLT SRL"

Se supune spre aprobare suplimentarea ordinei de zi.
Consiliul local aproba cu 14 voturi pentru suplimentarea ordinei de zi.
Se supune spre aprobare continutul Proceselor verbale din luna august 2016.
Consiliul local aproba cu 14 voturi pentru continutul Proceselor verbale din luna
august 2016.

l.Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii qi de organizare a

aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primariei oraqului Sdntana pentru
anul 2016.
Se prezinta Referatul d-nei Raut Sanda .

Se creaza postul de functie publica inspector grad profesional superior -Resurse
umane si mutarea Serviciului de Asistenta Comunitara -Asistenta Unitati de

Invatamant din subordinea seoretarului in subordinea Serviciului Public de

Asistenta sociala .

Dl. Stan : s-a mai discutat proiectul in sedinta din luna august ,s-a primit avizul de- la ANFP .

Consiliul local aproba cu 14 votr,rri pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea
Statului de functii qi de organizare a aparatului de specialitate al primarului din
cadrui Primariei oraguiui SAntana pentru anul 2016.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii gi de organizarc a
aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primariei oragului SAntana pentru
anul 2016.
Se prezinta Referatul d-nei Vuiciu Codruta privind transformarea posturilor de
natura contractuala pentru dl.VLriciu Alexandru ,d-na Cilan Mariana si dl.
Ardelean Ioan in functie publica .



Comisia 1 propune retragerea de pe ordinea de zi pentru completarea

docr-rmentatiei .Dl. Nita : propune sa se refaca Referatul d-nei Vuciu Codruta
deoarece dansa nu poate decide natura posturilor poate sa constate legalitatea .

Dl" primar este de acord sa se retraga de pe ordinea de zi .

Proiectul de hotarare se retrage de pe ordinea de pe zi .

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii gi de organrz,arc a

aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primariei oraqului Sdntana pentru
anul 2016.
Se prezinta Referatul de specialitate privind functia publica de inspector grupa IA
in inspector debutant pentru transport in cont propriu la Serviciul Urbanism si

Amenajarea Teritoriului .

Consiliul local aproba cu l4 voturi pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea
Statului de functii qi de otganrzare a aparatului de specialitate al primarului din
cadrul Primdriei oraqului SAntana pentru anul 2016.

4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in
Consiliile de adrninistratie ale unitatilor de invatamant in orasul Santana pentru
anul scolar 2016 - 2011.
Dl. Honiges propune pentru Scoala Gimnaziala pe dl. Gligor Cornel si dl.
Enache Viorel .

Dl. Stan : arata ca fiecare consilier sa faca o singura propunere .

DL. Gligor refuza sa faca parte din Consiliui de administratie a Scolii Gimnaziale

si propune pe dl. Geoldes Veniamin .

Consiiiui local aproba cu 13 voturi pentru ,1 abtinere -dl. Geoldes , ca dl
Geoldes Veniamin sa f'aca parte din Consiliul de adrninistratie a Scolii Gimnaziale.
Dl. Honiges propune pe dl. Enache Viorel .

Dl" Nita propune pe dl. Brad .

Dl. Brad retuza .

Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru,l abtinere dl. Enache . ,ca dl.
Enache Viorel sa faca parte din Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale.
Pentru Consiliul de administratie a Liceului Tehnologic se fac urmatoarele
propuneri :

D-na Rus Irina propune pe dl" Honiges Claudius .

Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru,l abtinere dl. Honiges,ca dl. Honiges
Claudius sa faca parle din Consiliul de administratie a Liceului Tehnologic.

Dl. Nita propune pe dl. Ardeu Aurel.
Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru ,l abtinere dl. Ardeu,ca dl.Ardeu Aurel
sa faca parte din Consiliul de administratie a Liceului Tehnologic.
Dl. Honiges propune pe dl. Musca Dinorel .



Dl. Geoldes :arata ca dl. Musca face parle din consiliul de administratie .

Dl. Stan : sa se faca o alta propunere pentru a nu exista incompatibilitati .

Dl. Enache propune pe dl. Stan .

Dl. Stan refuza.
Dl. Brad propune pe d-na Orodean Ileana .

Dl. Enache solicita sa se numere voturile deoarece d-na Orodean poate fi in
incompatibilitate .

Consiliul local aproba cu 10 voturi pentru,3 impotriva Enache,Rus si Manole,
1 abtinere d-na Orodean , ed d-na Orodean sa faca parte din Consiliul de
administratie a Liceului Tehnologic
Consiliul local aproba cu 14 voturi pentru Proiectul de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de
invatamant in orasul Santana pentru anul scolar 2016 - 2017.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de ajutoare
de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii
deosebite.

Se prezinta Referatul d-nei Busta Violeta .

Dl. Stan arata ca proiectul a stat la transparenta .

DL. Enache arata ca sunt cetatenii care au restante la impozit si chirii ,cetateni cu
dificultati care sunt refuzati la eliberarea Cartii de identitate . Nu se poate stopa
eliberarea Cartii de identitate .Soiicita ca dl. primar sa ia masurile necesare in acest
sens .Intreaba daca s-a facut o estimare ,ce impact financiar are acest proiect de
hotarare ?Cate persoane sunt ,ce buget presr.rpune ?

Dl. primar :este surprins de nemultumirea d-lui Enache deoarece in urma cu 4 ani
dl. Enache a dat aceasta dispozitie ca cetatenilor cu datorii sa nu li se elibereze
buletinele .Multi cetateni s-ar-r ridicat impotriva domnului primar ,fapt pentru care a
dat dispozitia sa nu mai fie luata in considerare Dispozitia d-lui Enache .Sunt
cazuri pentru cetatenii care locuiesc in case de stat si datoritarestantelornu s-amai
reinoit contractul de inchiriere si nu s-au putut elibera buletinele .Legat de studiul
de impact bugetar ,trebnie sa angajam un specialist pentru a se face o prognoza.
Bugetul alocat pentru ajutoare de urgenta s-a stabilit in comparatie cu bugetul de
anul trecut .

Dl. Enache : serviciul social ,care este destul de numeros poate sa faca o estimare
mergand din casa in casa ,pentru a costata starea materiala ,veniturie .Legat de
buletine ,cetatenii l-au contactat pe di. Enache si l-au informat ca au fost in
audiente la dl. primar .Va veni cu acele persoane la discutii .

Se supune la vot proiectul .

Consiliul local aproba cu 11 voturi pentru si 3 abtineri :dl. Enache ,d-na Rus si dl.
Manole -. Proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de



ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte
situatii deosebite
Dl. Enache motiveaza faptul ca s-a abtinut datorita taptului ca nu exista o
documentatie ,o baza de date .

Dl. Stan intreaba daca in mandatului dansului a existat obaza de date ?

Dl. Enache : a existat .

Dl. Nita : crede ca se vorbeste de doua probleme diferite . Ajutorul de urgenta se

acorda in caz de boaia ,incendii si nu se poate face o prognoza .

Dl. Enache :este o problema cLt ca'zurile sociale .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
functionare a Consiliului local Sdntana pentru mandatul 2016- 2020.
Dl. Stan propune 3 modificari :

Lla ar1 32 se adauga alin. 3 -sedintele publice ale consiliului sa fie transmise si
inregistrate prin sistern WEB .

2.Ia aft.38 se adauga doua aliniate :

-incetarea mandatului de consilier ,se constata de catre consiliul local ,prin
hotarare, ia propunerea primarului sau a oricarui consilier .

-lrotararea consiiiului local poate fi atacata de consilieri ,la instanta de contencios
administrative,in termen de 10 zile de la comunicare .Instanta se va propunta in
termen de 30 de zile .

3la ar1. 53 alin sa se adauge:in relatiile cu cetatenii si mijloacele de informare in
masa ,alesii locali au obiigatia informarii acestora cu date reale ,fiind interzisa
denaturarea acestora in scop personal sau partinic .

Dl. Stan arata ca a introdus aceasta modificare deoarece au fbst transmise
inforrnatii denaturate cetatenilor de catre consilieri .

Dl. Enache : Consiliui local adopta hotarari le transmite primarului iar acesta
aparatului de specialitate care le pune in aplicare .

Dl . Stan : consilierii infonneaza gresit cetatenii .

Se poarta discutii legate de Regulament deoarece in Regulamentui d-lui Stan
numerotarea a fost luata dir-r Regulamentul vechi si nu este la fel cu Regulamentul
domnilor consilieri .

l)i. Enache :pornind de la amendamentele d-lui Stan propune sa se rcalizeze o

brosura cu Regulamentul de functionare a Consiliului local la fel pentru toti
consilierii .

Dl. Stan : executivul va gasi o solutie pentru editarea brosurii .

Se supun la vot proiectul cu amendamentele d-lui Stan .



Consiliul local aproba cu 11 voturi pentnr si 3 voturi impotriva -dl. Enache ,d-na
Rus si dl. Manole - Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
organizare gi funclionare a Consiliului local S6ntana pentru mandatul 2016- 2020.
Se supune la vot propunerea d-lui Enache sa se faca o brosura cu Regularnentul de

functionare a Consiliului local .

Se voteaza cu :- 4 voturi pentru
- 10 abtineri

Dl. Honiges :este nemultumit ca nu mai stie ce se voteaza.
Se supune din nou la vot proiectul de hotarare .

Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru si I abtinere dl. Honiges - Proiectul de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a

Consiliului local SAntana pentru mandatul 2016- 2020.

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al oragului Santana pe

anul 20i6.
Referatul d-nei Raut Sanda .

Consiliul local aproba cu 14 voturi pentru Proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al oragului Santana pe anul 2016.

Suplimentare ordine de zi:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Calendarului evenimentelor
cultural- arlistice 1a nivelul orasului Santana, pentru anul 2016.

Se prezinta Calendarul evenimentelor arlistice .

Dl. Enache ce s-a modificat ?

S-a modiflcat suma pentru Sarbatoarea Recoltei .

Dl. Honiges : de ce a crescut suma ? Daca stia nu mai vota proiectul de rectificare
a bugetului .

Dl. Stan : nu s-a putut estima ,trebuie platiti arlistii .

Dl. Enache : de ce nu s-a spus la rectificarea de buget ?

Se supune la vot proiectul de hotarare .

Consiliul local aproba cu 10 voturi pentru si 4 voturi impotriva -dl. Enache , d-na
Rus ,dl. Manole si dl. Honiges- Proiectul de hotarare privind aprobarea completarii
Calendarului evenirnentelor cultural- arlistice la nivelul orasului Santana, pentru
anr-rl 2016.



2.Proiect de hotarare privind asigurarea serviciilor de transport pentru elevii care
naveteaza din Caporal Alexa la Liceul Tehnologic Stefan Hell.
Se prezinta Referatul de specialitate a d-lui Blidar Marius .

Dl. Enache considera ea este solutia optima pentru elevi .Ce s-a intamplat cu
solicitarea transporlului copiilor cu dizabilitati ?Propune sa se asigure microbuzul .

Dl. Honiges : nu exista ternei legal pentru transporlul in alta localitate .Pentru
transporl Santana-C.A1exa este legal .Se poate deconta transporlul doar in
localitate .

Dl. Enache : in legea pentru handicapati probabil ca exista o prevedere legala .

Se supune la vot proiectul de irotarare .

Consiliul iocal aproba cu l4 voturi pentru- Proiectul de hotarare privind asigurarea
serviciilor de transporl pentru elevii care naveteaza din Caporal Alexa la Liceul
Tehnologic Stefar-r Hell.

3.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului administratorului SC.

PzuMVEST CONSULT SRL.
Se prezinta Expunerea de motive a d-lui primar .

Dl. Stan arata ca ceie 2 societati SC. Primvest Consult SRL si SC.Prest Com Pavaj
Santana SRL aveau obligatia sa-si mentina numarul de angajati pana la
17.10.2016 ial dupa perioada aceastapot fuziona si sa lucreze impreuna.
Dl. Enache :procedural ,daca se incheie o activitate trebuie sa se prezinte un Raport
de activitate .

Dl. Nita :dl. Gabar are un preaviz de 45 cle zile dupa care se va prezenta Raportul
de activitate .

Dl. Stan : Raporlul se \/a prezenta in consiliul si se va aproba .

Consiliui local aproba cu I4 voturi pentru Proiectul de hotarare privind incetarea
mandatului admir-ristratorului SCl. PRIMVEST CONSULT SRL.

Diverse .

DARAU MIRCEA *solicita recalcularea dobanzii pentru Legea ll2l1995 .

Dl. Stan prezinta Raspunsul pe care Primaria a trimis-o d-lui Darau Mircea prin
Adresa 8300/1 1.08.2016 si Hotararea Consiliului local nr.109/16.06.2015.Arata ca
din 2012 a fost o neregula,a studiat legea si s-a constatat ca dobanzile au fost
calculate in plr-rs .S-a gasit solLrtia sa se faca calculul pentru restituirea platii
nedatorate contbm termenului de prescriptie de 3 ani de la data aprobarii hotararii.
Solutia pentru dl" Darau este de a se adresa instantei

Dl. Darau '.acvza pe dl. Bnache de aceasta situatie si arata ca ,comentariile de pe

Facebok adresate de catre dl. Enache nu sunt adevarate.



Dl. Enache : sunt adevarate toate inforrnatiile deoarece a facut bransamente ilegale.
Dl. Darau si-a insusit banii pe aceste racorduri .

Se poarla discutii contradictorii .

Dl. Stan considera ca Cererea d-lui Darau Mircea
10912015. Cetatenii aflati in asemenea situatie se pot
raspunda"
Cererea nu se supune la vot .

este rezolvata prin Hotararea
adresa instantei si vinovatii sa

SECRETAR

GEOLDES TRAIAN -solicita desfasurarea meciurilor de fotbal pe baza sportiva
din orasul Santana.
Dl. Honiges este o echipa noua care doreste baza spofiiva pentru meciuri si
antrenamente .

Dl. Geoides :arata ca Comista2 a hotarat ca se poate da un acord de principiu dar
sa prezinte documentele -statutr-il -calendarul de activitati .

Dl. Stan : sa prezinte Statutul si documente justificative .

Dl. Honiges : trebuie un acord de principiu pentru teren pentru a ramane in liga .

Dl. viceprimar :au nevoie de baza sporliva .

Dl' primar : trebuie documente justificative .Nu se suprapun meciurile .prin
aprobarea bazei sporlive trebuie sa-si plateasca toate utilitatile .

Dl. Honiges propune sa fie sustinuti ca si prima echipa de catre Consiliul local .

Di. primar :r-lu este suficient buget .

Dl. viceprimar propune sa fie o intalnire cu ,Ciubul si Asociatia Sportiva pentru a
discuta si sa prezinte documentele justificative .

Consiliul local isi va da acordul de principiu dar dupa ce partile se intalnesc si sa-
si prezinte Statutul , Calendan-rl de activitati pentru a stabili un program de
antrenament

Se prezinta Adresa 106412"09.20l6ADIASIG .

Pentru ca s-au facut observatii documentatia de atribuire va fi modificata
corespunzator .

Dl. Stan : ramane sa se prirneasca noua documentatie in urma propunerilor depuse .

Dl. preserlinte de sedinta declara sedinta inchisa .

l'i:
PRE SEDINTTI .DE SEDINTA
STAN IOSIf ,
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