ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.50
DIN 20.05.2016
privind aprobarea cuantumului cotizatiei UAT Sebis in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, mandatarea unei
persoane care sa voteze in numele si pe seama UAT Sebis in sedinta AGA cuantumul cotizatiei
si Bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru anul 2016.

Consiliul Local al orasului Sebiş, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- Adresa nr. 541/26.04.2016 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.
3053/03.05.2016
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, actualizate;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Local Sebiş pe anul 2016, la bugetul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Feieş Gheorghe-Petru, reprezentant al orașului Sebiş, cetăţean român,
născut la data de 28.06.1955 în Ineu, judeţul Arad, domiciliat în Sebiş, str. Orizontului nr. 6B , posesor
al CI seria AR, nr. 678306, eliberată de SPCLEP Sebiş la data de 20.06.2014, cu mandat special să
aprobe pentru anul 2016, în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama
Consiliului Local Sebiş cuantumul anual al cotizației în sumă de 8096,25 lei, prevăzută pentru
Consiliul Local Sebiş și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, conform anexelor
atașate prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Serviciul Contabilitate Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului – Judetul Arad
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. VEKAS RODICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.49
DIN 20.05.2016
privind Inchidere depozite neconforme in judetul Arad din cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Arad

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec Gheorghe Feies,
- Adresa Consiliului Judetean Arad nr. 5605/18.04.2016 inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 2865/20.04.2016 privind solicitarea emiterii unei hotarari
privind acceptul preluarii investitiei
- Referatul intocmit de catre dl. Schiop Marius, consilier Protectia Mediului
- Prevederile art. 36 pct. 7 lit a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1.
Se accepta preluarea investitiei « Inchidere depozite neconforme in
judetul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide
in judetul Arad » pentru depozitul Sebis.
ART.2. Datele de identificare ale investitiei sunt prevazute in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis se comunica cu:
-Consiliul Judetean Arad
-Institutia Prefectului - Judetul Arad .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. VEKAS RODICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

Proces verbal
Incheiat azi, 20.05.2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis.
Convocarea consilierilor in sedinta ordinara s-a facut prin dispozitia primarului nr.
163 din 16.05.2016, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii scrise adresate
domnilor consilieri.
Sunt prezenti la sedinta 11 consilierii locali dupa cum urmeaza: domnul Barna
Gheorghe, doamna Batrana Viorica, domnul Carpine Aurel, domnul Demetrescu Radu,
domnul Gavrila Cornel, domnul Sodinca Petru, domnul Schiop Iustin, domnul Toma
Teodor, domnul Titiriga Ion, doamna Vekas Rodica, doamna Florutiu Eugenia
Absenti sunt: domnul Sirb Cristian, domnul Strava Daniel.
La sedinta participa domnul primar, Feies Gheorghe, doamna Sirb Lavinia,
secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic.
Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data
de16.05.2016 a Dispozitiei nr.163 a Primarului orasului Sebis.
Convocarea sedintei s-a asigurat prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora si
locul desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, da citire urmatoarei:
Ordine de zi, modificata
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 20.05.2016.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara
din data de 28.04.2016.
3.
Proiect de hotarare privind preluarea investitiei Inchidere depozite neconforme in
judetul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in
judetul Arad.
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei UAT Sebis in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor
Judetul Arad, mandatarea unei persoane care sa voteze in numele si pe seama UAT
Sebis in sedinta AGA cuantumnul cotizatiei si Bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei
pentru anul 2016.
5.
Proiect de hotarare privind restituirea sumei de 291.551,43 lei reprezentand
contravaloarea unui numar de 11.000 de parti sociale din capitalul social al SC AEROSEB
COMPANY SRL catre SC INTECO HOLDING SRL si restituirea sumei de 32.394,57 lei
reprezentand contravaloarea unui numar de 100 de parti sociale din capitalul SC
AEROSEB COMPANY SRL catre Palcu Ovidiu Iulian.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 34 din 04.04.2016
Privind aprobarea reesalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit Nr.
463/58128/2005 prin Act Aditional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului
de Credit Nr.280/50921/2006 prin Act Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei standard pentru finantare
program/proiect Festivalul de Muzica Sebis-Editia a XVII-a -2016
8.
Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare pentru lemnul care se
valorifica la populatie din padurea UAT Sebis
9. Discutarea si analizarea cererii NR. 3157/09.05.2016, depusa de catre dl. Urs Emilian
Gheorghe, domiciliat in oras Sebis, str. Oltului, nr.22/A
10. Raport privind situatia gestionarii bunurilor apartinand Orasului Sebis pe anul 2015.
11. Discutarea si analizarea cererii nr.647 din 18.05.2016 a Liceului Teoretic Sebis,
inregistrata la Primaria Sebis la nr. 3392 din 20.05.2016, prin care solicita aprobarea unor
sume din finantarea complementara pentru achizitionarea a 10 camere de inregistrare
video, necesare desfasurarii in conditii optime a examenelor de Evaluare Nationala la
clasa a VIII-a si Examenul de Bacalaureat.
Discutii
1

1. Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 20.05.2016.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 1 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
2. Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 2 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara
din data de 28.04.2016.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 2 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
3.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind preluarea investitiei Inchidere depozite neconforme in
judetul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor
Solide in judetul Arad.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 3 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
4.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 4 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei UAT Sebis in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor
Judetul Arad, mandatarea unei persoane care sa voteze in numele si pe seama UAT
Sebis in sedinta AGA cuantumnul cotizatiei si Bugetul de venituri si cheltuieli al
Asociatiei pentru anul 2016.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 4 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
5.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 5 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind restituirea sumei de 291.551,43 lei reprezentand
contravaloarea unui numar de 11.000 de parti sociale din capitalul social al SC
AEROSEB COMPANY SRL catre SC INTECO HOLDING SRL si restituirea sumei de
32.394,57 lei reprezentand contravaloarea unui numar de 100 de parti sociale din
capitalul SC AEROSEB COMPANY SRL catre Palcu Ovidiu Iulian.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca au fost probleme la Registrul Comertului
Arad, a trebuit sa scoatem zecimala de la partile sociale, apoi s-a modificat proprietarul,
din consiliul local in UAT, intre timp cel care a cumparat s-a razgandit pe buna dreptate
neputand sa foloseasca terenul. Propun sa la dam banii inapoi pana la sfarsitul anului. Noi
urmeaza sa amenajam o mica platforma pentru a ateriza elicopterele sanitare care vin
dupa bolnavi, pana acum acestea au aterizat in fata spitalului din Sebis sau la stadion.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 5 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
6.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 6 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 34 din
04.04.2016 Privind aprobarea reesalonării creditului restant prin modificarea
Contractului
de
Credit
Nr.
463/58128/2005
prin
Act
Aditional
nr.
463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului de Credit Nr.280/50921/2006 prin
Act Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca avem avizul de la Ministerul Finantelor –
Comisia Interministeriala, este ceea ce noi am hotarat cu reesalonarea, dar de la
semnarea actelor a trecut ceva vreme si la sugestia lor nu am platit pana nu s-a finalizat
Hotararea. Am asteptat cam o luna si acum reintram in normal cu platile.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 6 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
7.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 7 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei standard pentru finantare
program/proiect Festivalul de Muzica Sebis-Editia a XVII-a -2016. Proiectul de
hotarare a fost reformulat.
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Domnul primar, Feies Gheorghe, am facut aceasta informare pentru mai multa
transparenta. Bugetul este estimativ, de la Consiliul Judetean Arad avem in jur de 50 .000
lei. Banii pentru festival sunt prinsi in Buget, aici am vrut doar sa aratam ce cheltuieli sunt
preconizate, pentru cazare etc. Niciodata nu am depasit ceea ce a fost repartizat pentru
Festival.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 7 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
8.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, prezinta punctul 8 al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare pentru lemnul care se
valorifica la populatie din padurea UAT Sebis.
Doamna sectretar arata ca s-a primit adresa de completare de la Ocolul Silvic
Privat ,, Codrii Zarandului’’.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca totul este pe lege.
Domnul Gavrila Cornel intreaba daca Consiliul Local poate sa ceara unei unitati
care nu-I este subordonata administrativ sa realizeze ceva, la finalul hotararii se
mentioneaza ca Ocolul Silvic Privat va duce la indeplinire hotararea.
Doamna Secretar raspunde ca este posibil.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca padurea este a noastra in administrarea
Ocolului Silvic Privat. Acum legea cere ca sa oferim informatii privind cantitatea de lemne
care va fi cumparata de populatie sau de persoanele juridice. Noi nu avem de unde sa
stim acest lucru. Unii cumpara din alte localitati, persoanele juridice trebuie sa aiba mai
multe oferte pentru a cumpara lemne. Nu stim noi sigur ce nevoi sunt, dar daca a trebuit
sa stabilim ce cantitate de lemn este necesara populatiei si institutiilor publice am oferit
cateva cifre.
Doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, supune spre aprobare punctul 8 al
ordinii de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
9.
Discutarea si analizarea cererii nr. 3157/09.05.2016, depusa de catre dl. Urs
Emilian Gheorghe, domiciliat in oras Sebis, str. Oltului, nr.22/A, prin care solicita sprijin
financiar.
Domnul primar, Feies Gheorghe, arata ca a mai fost ajutata aceasta persoana care
are grave probleme medicale.
Doamna Vekas Rodica arata ca a fost ajutat si prin Clubul Pensionarilor din Sebis.
Domnii consilieri sunt de acord cu solicitarea facuta de dl. Urs Emilian Gheorghe.
10. Raport privind situatia gestionarii bunurilor apartinand Orasului Sebis pe anul
2015.
Domnul primar, Feies Gheorghe, da citire raportului privind situatia gestionarii
bunurilor apartinand Orasului Sebis pe anul 2015.
11. Discutarea si analizarea cererii nr. 647 din 18.05.2016 a Liceului Teoretic Sebis,
inregistrata la Primaria Sebis la nr. 3392 din 20.05.2016, prin care solicita aprobarea unor
sume din finantarea complementara pentru achizitionarea a 10 camere de inregistrare
video, necesare desfasurarii in conditii optime a examenelor de Evaluare Nationala la
clasa a VIII-a si Examenul de Bacalaureat .
Domnul primar, Feies Gheorghe, este de parere sa se ofere acesti bani. Poate
suntem singura primarie care ofera bani pentru asa ceva. In ultimii ani stam prost cu
promovabilitatea.
Domnul primar, Feies Gheorghe arata ca Spitalul din Sebis a fost acreditat cu un
punctaj de 93%. La Spital din partea Consiliului local in ultimii 3 ani s-au facut eforturi de
peste 20 miliarde de lei, plus 23 miliarde lei investitii reprezentand coparticipare pe fonduri
europene, dar am reusit sa le facem. Este si rezultatul voturilor dvs si a hotararilor
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consiliului local, trebuie sa popularizati asta. V-ati asumat impreuna cu primarul raspunderi
in folosul orasului.
Dl. Toma Teodor- este si meritul conducerii spitalului.
Dl. primar, Feies Gheorghe, arata ca au fost si sincope, dar nu le mai discutam.

Domnul Primar, Feies Gheorghe, mentioneaza ca ii multumeste domnului Titiriga
Ion care a demonstrat ca are capacitate si maturitate si a fost alaturi de noi in cei 4 ani si
s-a reusit sa se realizeze ceva. Poate ca nu ne-am orientat bine poate ca ar fi trebuit sa il
inscriem in partid.
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis
din data de 20.05.2016, doamna presedinte de sedinta, Vekas Rodica, declara inchisa
sedinta Consiliului Local Sebis.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Prof. VEKAS RODICA

SECRETAR
Jr. SIRB LAVINIA
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 54
DIN 20.05.2016
privind stabilirea pretului de vanzare pentru lemnul care se valorifica din padurea UAT
Sebis
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec Gheorghe Feies,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 568/01.04.2016
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 2451/07.04.2016 prin care solicita
stabilirea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa din padurea UATO Sebis
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 957/18.05.2016
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 3377/19.05.2016, prin care completeaza
adresa nr. 957/2016 cu precizari referitoare la volumul de masa lemnoasa destinat
nevoilor institutiilor si populatiei si propune preturile de vanzare a lemnului de foc
destinat institutiilor si populatiei;
- Prevederile art. 53 si 61 din HG 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
- În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice
de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor
de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea
pădurilor din România,
- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare
- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile la zi
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba volumul de masa lemnoasa, stabilit de Ocolul Silvic Privat
,,Codrii Zarandului’’ Sebis, destinat pentru nevoile institutiilor si populatiei: 200 mc/an
pentru nevoile institutiilor si 1000 mc/an pentru nevoile populatiei.
ART.2. Se stabileste pretul de vanzare al lemnului de foc destinat institutiilor si
populatiei, in baza propunerii Ocolului Silvic Privat,, Codrii Zarandului’’ Sebis, dupa
cum urmeaza :
-Lemn de foc esenta tare la drum auto - 100 lei/mc
-Lemn de foc esenta moale la drum auto – 80 lei/mc
-Lemn de foc esenta tare din padure (la cioata) - 50 lei/mc
-Lemn de foc esenta moale din padure (la cioata) – 35 lei/mc
ART.3. Preturile de mai sus nu contin TVA.
ART.4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei.

ART.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Ocolul
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis si se comunica:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. VEKAS RODICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.47
DIN 20.05.2016
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
20.05.2016
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 20.05.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 20.05.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data
de 28.04.2016.
3. Proiect de hotarare privind preluarea investitiei Inchidere depozite neconforme in judetul
Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Arad.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei UAT Sebis in cadrul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad,
mandatarea unei persoane care sa voteze in numele si pe seama UAT Sebis in sedinta AGA
cuantumnul cotizatiei si Bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind restituirea sumei de 291.551,43 lei reprezentand contravaloarea
unui numar de 11.000 de parti sociale din capitalul social al SC AEROSEB COMPANY SRL
catre SC INTECO HOLDING SRL si restituirea sumei de 32.394,57 lei reprezentand
contravaloarea unui numar de 100 de parti sociale din capitalul SC AEROSEB COMPANY
SRL catre Palcu Ovidiu Iulian.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 34 din 04.04.2016
Privind aprobarea reesalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit Nr.
463/58128/2005 prin Act Aditional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului de
Credit Nr.280/50921/2006 prin Act Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei standard pentru finantare
program/proiect Festivalul de Muzica Sebis-Editia a XVII-a -2016
8. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare pentru lemnul care se valorifica la
populatie din padurea UAT Sebis
9. Discutarea si analizarea cererii NR. 3157/09.05.2016, depusa de catre dl. Urs Emilian
Gheorghe, domiciliat in oras Sebis, str. Oltului, nr.22/A
10. Raport privind situatia gestionarii bunurilor apartinand Orasului Sebis pe anul 2015.
11. Discutarea si analizarea cererii nr.647 din 18.05.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata
la Primaria Sebis la nr. 3392 din 20.05.2016, prin care solicita aprobarea unor sume din
finantarea complementara pentru achizitionarea a 10 camere de inregistrare video, necesare
desfasurarii in conditii optime a examenelor de Evaluare Nationala la clasa a VIII-a si Examenul
de Bacalaureat.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. VEKAS RODICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 53
DIN 20.05.2016
Privind aprobarea Documentatiei standard pentru finantare program/proiect Festivalul de
Muzica Sebis-Editia a XVII-a -2016
Consiliul Local al orasului Sebis, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere
-expunerea de motive prezentata de primarul orasului Sebis, dr.ec.Gheorghe Feies;
-referatul intocmit de Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
-prevederile art. 36 alin 2 lit b, alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi urbanism,
Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba Documentatia standard pentru finantare program/proiect
Festivalul de Muzica Sebis-Editia a XVII-a -2016.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul orasului Sebis si
Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis si se comunica cu:
- Institutia Prefectului- Judetul Arad
- Serviciul Contabilitate – Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
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HOTARAREA NR.48
DIN 20.05.2016
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 28.04.2016
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
28.04.2016
- 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 incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 28.04.2016
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HOTARAREA NR.52
DIN 20.05.2016
Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 34 din 04.04.2016
privind aprobarea reesalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit Nr.
463/58128/2005 prin Act Aditional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului de
Credit Nr.280/50921/2006 prin Act Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016
Consiliul Local al Orașului Sebiș, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere,
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 12 din 12.02.2016 privind aprobarea
restructurarii creditelor de investitii contractate la BCR
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 34 din 04.04.2016 privind aprobarea
reesalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit Nr. 463/58128/2005 prin
Act Aditional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului de Credit
Nr.280/50921/2006 prin Act Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016
- adresa nr. 539448/25.04.2016 a Ministerului Finantelor Publice, Cabinet Secretar de
Stat, inregistrata la Primaria Sebis la nr. 3040 din 28.04.2016
- Actul Aditional nr. 463/58128/M/03.05.2016 la Contractul de Credit Nr.
463/58128/2005
si Actul Aditional nr. 280/50921/j/03.05.2016 la Contractul de Credit
Nr.280/50921/2006, emise de BCR
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit b, art. 115 alin. (5) și (6) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
cu modificările ulterioare;
 prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, competența și
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de
credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenții,
Luând act de:
 Expunerea de motive a Primarului Orașului Sebiș, dr. Ec. Gheorghe Feies
 Referatul Serviciului Contabilitate-Buget,
 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
ART.1¹.
Se aproba modificarea si completarea ART. 1 si ART. 2 din Hotararea
Consiliului Local Sebis nr. 34 din 04.04.2016 privind aprobarea reesalonării creditului restant
prin modificarea Contractului de Credit Nr. 463/58128/2005 prin Act Aditional nr.
463/58128/M/xx.04.2016 si modificarea Contractului de Credit Nr.280/50921/2006 prin Act
Aditional nr. 280/50921/j/xx.04.2016, dupa cum urmeaza:
ART.1. Banca reesalonează împrumutatului creditul restant in suma de 386.431,10
RON prin transformarea acestuia in credit curent si capitalizeaza toate dobanzile si creantele
atasate restante acumulate pana la data semnarii prezentului Act Aditional in valoare de
91.591,67 RON ;
Creditul curent total rezultat in urma acestor operatiuni este in suma de
3.278.255,39 RON.
ART.2. Banca reesaloneaza Imprumutatului creditul restant in suma de 200.000
RON prin transformarea acestuia in credit curent si capitalizeaza toate dobanzile si creantele
atasate restante acumulate pana la data semnarii prezentului Act Aditional in valoare de
71.186,30 RON
Creditul curent total rezultat in urma acestor operatiuni este in suma de
1.927.964,35 RON
ART.3.
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 34 din
04.04.2016 raman neschimbate.
ART.4.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Orașului Sebiș.
ART.5.
Prezenta hotărâre se comunică cu:
Primarul Orasului Sebis
Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis
Institutia Prefectului- Județul Arad.
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