ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 94
DIN 02.10.2015
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2015

Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat in sedinta ordinara,
Având în vedere:
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;
-prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei
publice locale;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea
administraţiei publice locale, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul consilier local Gavrila Cornel se desemneaza preşedinte de şedinţă
pentru perioada octombrie-decembrie 2015

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.
DIN 02.10.2015
Privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de concesiune a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare al orasului Sebis nr. 6165 din 17.12.2010.

Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
- Adresa nr. 554/2015 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 5460 din 23.09.2015
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 156 din 17.12.2010 privind aprobarea Contractului
de concesiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Sebis
- Contractul de concesiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al orasului
Sebis nr. 6165 din 17.12.2010
- prevederile art. 32 alin 3 din Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile Legii nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
cu modificarile si completarile ulterioare
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„d”, alin.„6” lit.„a”, pct.14, si ale art.45 alin.1
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1. Se aproba Actul Aditional nr. 1 la Contractul de concesiune a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare al orasului Sebis nr. 6165 din 17.12.2010, incheiat intre
Orasul SEBIS, în calitate de concedent si SC. TERMO-CONSTRUCT SA SEBIS, în calitate
de concesionar, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2.
Se mandateaza domnul consilier local Demetrescu Radu sa semneze Actul
Aditional.
ART.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre persoana imputernicita pentru
semnarea contractului si se comunică cu:
- Institutia Prefectului -Judetul Arad;
- Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism-Amenajarea Teritoriului,
Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
- SC Termo-Construct SA Sebis
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HOTARAREA NR. 97
DIN 02.10.2015
Privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de concesiune a serviciului public de
salubrizare al orasului Sebis nr. 1702 din 15.04.2010
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
- Adresa nr. 554/2015 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata la Primaria orasului
Sebis la nr. 5460 din 23.09.2015
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 48 din 15.04.2010 privind aprobarea Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 40 din 03.03.2010 pentru modificarea Caietului de sarcini
privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public de salubrizare a orasului Sebis
pentru activitatea de colectare selectiva, transport si depozitare controlata a deseurilor menajere si a
celor asimilate acestora, inclusiv a deseurilor toxice din deseurile menajere, cu exceptia celor cu
regim special, pentru activitatea de deszapezire de pe caile publice si mentinerea in functiune a
acestora pe timp de polei sau inghet pe raza localitatilor Sebis, Prunisor, Donceni, Salajeni, aprobat
prin Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 6 din 15.01.2010
- Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis nr. 1702 din
15.04.2010
- prevederile Legii nr. 101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata si
completata la zi
- prevederile art. 32 alin.3 din Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„d”, alin.„6” lit.„a”, pct.14, si ale art.45 alin.1
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1. Se aproba Actul Aditional nr. 3 la Contractul de concesiune a serviciului public de
salubrizare al orasului Sebis nr. 1702 din 15.04.2010, incheiat intre Orasul SEBIS, în calitate de
concedent si SC. TERMO-CONSTRUCT SA SEBIS, în calitate de concesionar, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se mandateaza domnul consilier local Schiop Iustin sa semneze Actul Aditional.
ART.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre persoana imputernicita pentru semnarea
contractului si se comunică cu:
- Institutia Prefectului -Judetul Arad;
- Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism-Amenajarea Teritoriului, Cadastru,
Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
- SC Termo-Construct SA Sebis
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DIN 02.10.2015
Privind mutarea in locuinta construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta a domnului Bun Gabriel
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea 5562 din 25.09.2015 depusa la Primaria orasului Sebis de catre domnul Sirb
Leontin, prin care solicita rezilierea contractului de inchriere privind locuinta ANL,
situata in Sebis, Calea Aradului, nr.3, Bloc 2, ap.9, judetul Arad
-cererea nr. 5557 din 28.09.2015 depusa de catre domnul Bun Gabriel, chirias in locuinta
ANL situata in Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 2, M, judetul Arad, prin care solicita
aprobare pentru a se muta in locuinta situate in bloc 2, P, ap.3 ramasa vacant
-procesul verbal al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 962/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din
Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu data adoptarii prezentei hotarari mutarea domnului
Bun Gabriel, domiciliat in oras Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 2, M, intr-o alta
locuinta, construita prin ANL, pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis,
Calea Aradului, nr. 3, Bloc 2, P ap. 3, judetul Arad, ramasa vacanta in urma renuntarii
domnului Sirb Leontin.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului-judetul Arad
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DIN 02.10.2015
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii
ramasa vacanta domnului Sandita Laurentiu
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea 4266 din 14.07.2015 depusa la Primaria orasului Sebis de catre domnul Goldis
Claudiu, prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere cu privire la locuinta ANL,
situata in Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bloc 1, P, ap.4, judetul Arad
-cererea nr. 316 din 16.01.2015 si actele depuse la Primaria orasului Sebis de catre
domnul Sandita Laurentiu, domiciliat in Prunisor, nr.94, prin care solicita sa i se atribuie
o locuinta ANL
-procesul verbal al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 962/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din
Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu data aprobarii prezentei hotarari repartizarea unei
locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, ramasa vacanta, in urma
renuntarii domnului Goldis Claudiu, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bloc 1,
P, ap. 4, judetul Arad, catre domnul Sandita Laurentiu, domiciliat in Prunisor, nr. 94.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Arad
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DIN 02.10.2015
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii
ramasa vacanta doamnei Tolea Maria Alexandra
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea nr. 3912 din 25.06.2015 si actele depuse la Primaria orasului Sebis de catre
doamna Tolea Maria Alexandra, domiciliata in Sebis, Bd. Victoriei, bl.10, ap.5, judetul
Arad, prin care solicita sa i se atribuie o locuinta ANL
-procesul verbal al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 962/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din
Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu data aprobarii prezentei hotarari repartizarea unei
locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, ramasa vacanta, in urma
mutarii domnului Bun Gabriel, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bloc 2,M, ap.
13, judetul Arad, catre doamna Tolea Maria Alexandra, domiciliata in Sebis, Bd.
Victoriei, bl.10, ap.5.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Arad
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DIN 17.11.2014
privind desemnarea unui reprezentant al primarului in Consiliul de Administratie al
Liceului Teoretic Sebis

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- Adresa nr.1385/22.10.2014 emisa de Liceul Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria orasului Sebis nr. 5419/23.10.2014,
- prevederile art. 36 alin.2 litera b si d, alin.6 litera a pct 1, alin.9 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile la
zi,
- prevederile art. 4 (1) lit. c din Ordinul M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a Consiliului de
Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata
HOTĂRAŞTE:

ART.1.
Se desemneaza in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Sebis, dl.
prof. Barbatei Romulus, reprezentant al primarului orasului Sebis.
ART.2.
Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu :
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- Persoana desemnata
- Liceul Teoretic Sebis
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DIN 02.10.2015
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Consiliul de Administratie al
Liceului Teoretic Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- Adresa nr. 1551/30.09.2015 emisa de Liceul Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria orasului Sebis nr. 5600/30.09.2015,
- prevederile art. 36 alin.2 litera b si d, alin.6 litera a pct 1, alin.9 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile la
zi,
- prevederile art. 4 (1) lit. c din Ordinul M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a Consiliului de
Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata
HOTĂRAŞTE:
ART.1. Se desemneaza din partea Consiliului Local al orasului Sebis in Consiliul de
Administratie al Liceului Teoretic Sebis 3 reprezentanti, dupa cum urmeaza:
- dl. consilier local Barna Gheorghe,
-dl. consilier local Toma Teodor,
-d-na consilier local Batrana Adriana.
ART.2.
Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu :
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- Persoanele desemnate
- Liceul Teoretic Sebis
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DIN 02.10.2015
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
02.10.2015
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
prevederile art. 39 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data
de 02.10.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombriedecembrie 2015
2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 02.10.2015.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 09.09.2015
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare al orasului Sebis nr. 1702 din 15.04.2010
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de concesiune a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Sebis nr. 6165 din 17.12.2010.
6. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta domnului Sandita Laurentiu
7. Proiect de hotarare privind mutarea in locuinta construita prin ANL pentru tineri destinata
inchirierii ramasa vacanta a domnului Bun Gabriel
8. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta a doamnei Tolea Maria Alexandra.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul
2016, pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Sebiş
10. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Consiliul de
Administratie al Liceului Teoretic Sebis
11. Discutarea si analizarea cererii nr. 1538/28.09.2015 depusa de catre Liceul Teoretic Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 5537 din 28.09.2015
12. Discutarea si analizarea cererii nr. 1569 din 01.10.2015 a Liceului Teoretic Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 5634 din 02.10.2015, prin care solicita
suplimentarea bugetului pe trimestrul IV 2015 cu suma de 5000 lei in vederea achizitionarii de
mobilier pentru clasele pregatitoare.
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DIN 02.10.2015
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2016, pentru
funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Sebiş
Consiliul Local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul oraşului
Sebiş, domnul Feieş Gheorghe, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării
unei hotărari la proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice, pentru anul 2016, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Sebiş ,
În conformitate cu prevederile art.10-13 din Ordinul nr.7.660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, ale art.23 din Legea privind statutul funcţionarilor publici nr.188/1999, cu
modificările ulterioare,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 36 alin.9 precum si al art. 45 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata

HOTĂRAŞTE:

Art. 1. - Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2016,
pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş, conform Anexei la prezenta hotărare.
Art. 2. - Persoana desemnată cu atribuţii de Resurse Umane va duce la
îndeplinire prezenta hotărare.
Art. 3. - Prezenta hotărare se comunică cu:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
-Primarul oraşului Sebiş
-Persoana desemnată cu atribuţii de Resurse Umane
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei oraşului Sebiş
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HOTARAREA NR.96
DIN 02.10.2015
aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului
Sebis din data de 09.09.2015
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
09.09.2015
- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ARTICOL UNIC. Se aprobă procesul verbal verbal incheiat la sedinta
ordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 09.09.2015.
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