
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 1
 din 22.06.2016

privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali

Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 05 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la
22 iunie 2016,

Având în vedere:
-Ordinul nr. 461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de
constituire a Consiliului Local al oraşului Sebiş,
-procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul
Sebis
-însuşirea prin vot deschis a propunerii preşedintelui de vârstă de alegere a comisiei de validare
compusă din 3  consilieri;
-propunerile nominale privind candidaţii pentru componenţa comisiei şi rezultatul votului deschis;
-art.4 şi art.9, alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
- art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea administraţiei publice locale,

H O T Ă R Ă S C:

Art.1: Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi ai
oraşului Sebiş, judetul Arad, formată din 3 membrii, care va fi compusă din următorii:

1. STRAVA DANIEL din partea PNL -preşedinte
2. BARBURA MAURIEANA-LILIANA din partea PMP -secretar
3. CARPINE AUREL din partea PNL -membru

Art.2: Comisia de validare a mandatelor îşi va desfăşura activitatea pe durata
mandatului Consiliului Local Sebiş, 2016-2020.

Art.3: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Primarul ales al  oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5: Secretarul oraşului Sebiş va îndeplini procedura de comunicare a
prezentei hotărâri.

Preşedinte de vârstă Contrasemnează
prof. SIRCA TRAIAN Secretar

jr.SÎRB LAVINIA MARIA

Asistent 1 : prof. COSTEA ANGELA-DELIA

Asistent 2 : dr.STRAVA DANIEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 3
din 22.06.2016

privind constituirea legală a Consiliului local al oraşului Sebiş

Consiliul local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţa de constituire din data de
22.06.2016.

Având în vedere:
-Ordinul nr. 461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de
constituire a Consiliului Local al oraşului Sebiş,
-procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul
Sebiş
-validarea mandatelor consilierilor aleşi, precum şi a supleanţilor;
-depunerea jurământului de către 15 din totalul de 15 consilieri locali ale căror mandate au fost
validate;
-art.8, alin.(6) şi art.9, alin.4, din O.G. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
-art.34, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale;
-declararea ca legal constituit a Consiliului Local al orasului Sebis, de către preşedintele de vârstă;

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea administraţiei
publice locale, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1: Se constată declararea Consiliului local al oraşului Sebiş, compus din 15 consilieri
aleşi, ca legal constituit.

Art.2: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Primarul ales al oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.4: Secretarul oraşului Sebiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei
hotărâri.

Preşedinte de vârstă Contrasemnează
prof. SIRCA TRAIAN Secretar

jr. SÎRB LAVINIA MARIA

Asistent 1: prof. COSTEA ANGELA-DELIA

Asistent 2: dr.STRAVA DANIEL





ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 4
din 22.06.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţa de constituire din data de
22.06.2016.

Având în vedere:
-Ordinul nr. 461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de
constituire a Consiliului Local al  oraşului Sebiş,
-procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul
Sebiş
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului deschis al
consilierilor în funcţie;
-prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
-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:

H O T Ă R Â R E

Art.1: Se alege preşedinte de şedinţă şi se desemnează cu conducerea lucrărilor
şedinţei Consiliului Local al oraşului Sebiş, dl. consilier Gavrilă Cornel din partea PNL.

Art.2: Preşedintele de şedinţă se alege pe o perioadă de 3 luni.
Art.3: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
    Primarul ales al  oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5: Secretarul oraşului Sebiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei
hotărâri.

Preşedinte de vârstă Contrasemnează
prof. SIRCA TRAIAN Secretar

SÎRB LAVINIA MARIA

Asistent 1: prof. COSTEA ANGELA-DELIA

Asistent 2: dr. STRAVA DANIEL





ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 2
 din 22.06.2016

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi

Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 05 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire
la 22 iunie 2016,

Având în vedere:
-Ordinul nr. 461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de
constituire a Consiliului Local al  oraşului Sebiş,
-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul
Sebiş
-Luând act de propunerile comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Sebiş, consemnate
în procesul-verbal prin care se constată legalitatea alegerii consilierilor şi se propune validarea
mandatelor tuturor consilierilor locali aleşi, inclusiv a supleanţilor ale căror mandate se propun
a fi validate ca urmare a renunţării la mandat a unor consilieri aleşi;
-rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, pentru validarea
mandatelor consilierilor;
-art.6, art.7 şi art.9, alin.4 din OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
-art. 38 din Legea nr. 334/2006, republicată privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale;

În temeiul art. 31, alin. 3, alin.4 şi alin.5, art. 31^1din Legea nr. 215/2001, privind
Legea administraţiei publice locale;

H O T Ă R Ă S C:

Art.1: Se validează mandatele consilierilor locali aleşi ai oraşului Sebiş, după cum
urmează:

1.     BARBURA MAURIEANA-LILIANA-din partea PMP
2.     BARNA GHEORGHE –din partea PNL
3.     BĂTRÂNA ADRIANA-VIORICA-din partea PNL
4. CARPINE AUREL-din partea PNL
5.   COSTEA ANGELA-DELIA-din partea ,,UNIUNEA SALVAȚI SEBIȘUL’’- PSD
6. DEMETRESCU RADU –din partea PNL
7. GAVRILĂ CORNEL-din partea PNL
 8.     POPOVICI LAZĂR- VASILE –din partea PNL
9.     SIRCA TRAIAN –din partea ,,UNIUNEA SALVAȚI SEBIȘUL’’-ALDE

 10. STRAVA DANIEL –din partea PNL
11.    ŞCHIOP IUSTIN –din partea PNL
12. ŞODINCA PETRU –din partea PNL
13. TOMA TEODOR –din partea PNL
14. VEKAȘ RODICA- MARIA –din partea PNL
15. ZBÎRCEA ISAI-DORU –din partea ,,UNIUNEA SALVAȚI SEBIȘUL’’ -ALDE

Art.2:  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Arad, în
termen de 5 zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Primarul ales al  oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad

Preşedinte de vârstă Contrasemnează
prof. SIRCA TRAIAN Secretar

 SÎRB LAVINIA MARIA

Asistent 1: prof. COSTEA ANGELA-DELIA

Asistent 2: dr. STRAVA DANIEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 5
din 22.06.2016

privind alegerea viceprimarului oraşului Sebiş

Consiliul local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţa de constituire din data de
22.06.2016.

Având în vedere:
-Ordinul nr. 461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de
constituire a Consiliului Local al oraşului Sebiş,
-procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul
Sebiş
-propunerile formulate pentru desemnarea viceprimarului şi rezultatul votului secret, în urma
căruia a fost desemnat domnul Demetrescu Radu ca viceprimar, pentru mandatul 2016-2020.
-art.11-14 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
-prevederile art.57, alin.3 şi alin.7 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

H O T Ă R Â R E

Art.1: Se alege viceprimar al oraşului Sebiş, judeţul Arad, pentru mandatul 2016-2020,
dl. Demetrescu Radu, consilier local din partea PNL.

Art.2: Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Primarul ales al  oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.4: Secretarul oraşului Sebiş va îndeplini procedura de comunicare a
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
                    Consilier Secretar

Ec. GAVRILĂ CORNEL jr. SÎRB LAVINIA MARIA





ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL SEBIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 6
din 22.06.2016

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sebiş

Consiliul local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţa de constituire din data de
22.06.2016.

Având în vedere:
-Ordinul nr.461/08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de

constituire a Consiliului Local al oraşului Sebiş,
-procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05 iunie 2016 în oraşul Sebiş
În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică

locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi
completată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată prin Legea nr. 673/2002;

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Activităţi economico-
financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism,
juridică şi de disciplină, pe lângă Consiliul Local al oraşului Sebiş, formata din 5 membri, având
următoarea componenţă:

1. Dl.Gavrilă Cornel, consilier local din partea PNL-preşedinte comisie.
2. D-na Costea Angela-Delia, consilier local din partea USS-PSD-secretar comisie
3. Dl. Şchiop Iustin, consilier local din partea PNL-membru
4. Dl. Şodinca Petru, consilier local din partea PNL-membru
5. Dl. Toma Teodor, consilier local din partea PNL-membru

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Activităţi social- culturale,
culte, învăţământ, sănătate, sport pe lângă Consiliul Local al oraşului Sebiş, formata din 3 membri
având următoarea componenţă:

1. D-na Bătrâna Adriana Viorica, consilier local din partea PNL-preşedinte comisie.
2. Dl. Barna Gheorghe, consilier local din partea PNL –secretar comisie.
3. Dl. Popovici Lazăr-Vasile, consilier local din partea PNL-membru.

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Muncă şi protecţie socială,
pe lângă Consiliul Local al  oraşului Sebiş, formată din 3 membri având următoarea componenţă:

1. D-na Vekaș Rodica-Maria, consilier local din partea PNL-preşedinte comisie.
2. Dl. Sirca Traian , consilier local din partea USS-ALDE-secretar comisie.
3. Dl. Zbîrcea Isai-Doru, consilier local din partea USS-ALDE-membru.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Primarul ales al  oraşului Sebiş,
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.

Art.5: Secretarul oraşului Sebiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei
hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
Consilier Secretar

Ec. GAVRILĂ CORNEL jr. SÎRB LAVINIA MARIA
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