ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.9
DIN 29.01.2016
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Man Sebastian
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr. 413 din
22.01.2016
-cererea nr. 847/08.01.2016 a domnului Man Sebastian, domiciliat în Oradea, str. Rosiorilor,
nr. 12, bl. PB 39, ap.11, judetul Bihor, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita
prin ANL;
-procesul verbal al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din care rezulta
ca locuinţa rămasă vacantă în Bl.2, et.II, ap.12, se repartizeaza domnului Man Sebastian, care
îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 40 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea 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 01.02.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 2,
et.II, judetul Arad, domnului Man Sebastian, domiciliat în Oradea, str. Rosiorilor, nr. 12, bl.
PB39, ap.11, judetul Bihor.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
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Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Sebis pentru anul 2016
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,
- Prevederile art. 19 alin. 1, art.20 alin. 1 litera a, art. 25, art. 26, art. 39 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016
- Adresa nr. 16987 din 29.12.2015 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, inregistrata la Primaria orasului Sebis
la nr.7361 din 29.12.2015, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2016 si estimari pentru 2017, 2018, 2019
- Adresa nr. 17155 din 30.12.2015 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, privind alocarea pe unitati
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016
si estimari pentru 2017, 2018, 2019
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis;
- Prevederile art. 36 alin.4 litera a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile la zi
In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Sebis pentru anul
2016, in valoare de 20.302 mii lei, la partea de venituri si in valoare de 20.302 mii lei la
partea cheltuieli, conform Anexei nr.1, precum si lista de investitii-anexa la bugetul local,
conform Anexei nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2
Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, in suma de 6096,76 mii lei, conform Anexei nr.2, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei Sebis si se comunica cu:
- Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .
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DIN 29.01.2016
Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al
Primarului orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pe
anul 2016
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr. 408 a Primarului orasului Sebis, dr. ec Feies
Gheorghe;
-referatul intocmit de catre d-na Petrisor Clara, consilier juridic cu atributii in
domeniul resurselor umane in cadrul Primariei orasului Sebis;
-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2), cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.XVI alin.2 din Legea nr.161/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare
-prevederile art.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice
-prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata
-prevederile OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare
-prevederile art.36 alin 2 lit.a si alin.3 lit. b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
H O T A R A S T E:
ART.1. Se aproba Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sebis
si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pentru anul 2016, conform
anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului orasului
Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pentru anul 2016,
conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si se comunica cu :
- Serviciul Contabilitate- Buget, persoana cu atributii in domeniul Resurselor
umane din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
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DIN 29.01.2016
aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului
Sebis din data de 17.12.2015 si la sedinta Consiliului Local Sebis din data de
29.12.2015.
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
17.12.2015
- procesul verbal incheiat la sedinta Consiliului Local Sebis din data de 29.12.2015.
- 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 incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 17.12.2015 si la sedinta Consiliului Local
Sebis din data de 29.12.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Dr. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.10
DIN 29.01.2016
privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Zbircea Isai Doru

-

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies
Referatul Primarului orasului Sebis si Secretarului orasului Sebis
Raportul de specialitate intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului
Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis
prevederile art. 9 alin.2 lit. d, alin. 3, alin. 4 si art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare
prevederile art. 36 alin.9 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala, cu modificarile ulterioare
Avizul comisiei din domeniul Activităţi economico-financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, juridică şi de
disciplină
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificarile ulterioare
HOTĂRAŞTE:

ART.1.
Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, al
domnului Zbircea Isai Doru, ales pe lista MC-L, din partea PDL, ca urmare a cumulării
unui număr mai mare de 3 absenţe consecutive, nemotivate, la şedinţele ordinare ale
Consiliului Local al orasului Sebis, in anul 2015.
ART.2.
Se declara vacant locul consilierului local Zbircea Isai Doru
ART.3.
Prezenta hotarare poate fi atacata de domnul Zbircea Isai Doru la
Tribunalul Arad, Sectia Contencios Administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.
ART.4.
Prezenta hotarare se comunica cu :
-Primarul orasului Sebis
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
-Dl. Zbircea Isai Doru
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DIN 29.01.2016
Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al
Clubului Sportiv ,,National’’ Sebis, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 80
din 23.07.2015
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
-referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei
orasului Sebis
-adresa nr.3146 din 17.08.2015 emisa de Ministerul Tineretului si Sportului,
Directia Structuri si Programe pentru Sport, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.
403 din 22.01.2016
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 80 din 23.07.2015 privind modificarea
Regulamentului/Statutului si a Actului constitutiv ale Clubului Sportiv National Sebis,
validarea Biroului Executiv si a Comisiei de cenzori a Clubului Sportiv National Sebis si
aprobarea contractului de finantare
-prevederile art.3 alin.1, art.12, art. 13 si Titlul XI din Legea nr. 69/2000 privind
educatia fizica si sportul, modificata si completata
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata
-prevederile HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a Legii educatiei si sportului
-prevederile Hotararii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportiva, modificata si completata
-prevederile art. 36 alin.2 litera d si e, alin.6 lit.a, pct.6 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-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
H O T A R A S T E:
ART.1.
Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Clubului Sportiv ,,National’’ Sebis aprobat prin Hotararea Consiliului
Local Sebis nr. 80 din 23.07.2015, conform anexei la prezenta hotarare.
Se revoca Actul Constitutiv aprobat prin Hotarerea Consiliului Local Sebis nr. 80 din
23.07.2015.
ART.2
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, persoana care exercita controlul
financiar preventiv propriu in cadrul Primariei orasului Sebis, precum si Clubul Sportiv
,, National’’ Sebis.
ART.3.
Prezenta hotarare se comunica cu:
Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
Club Sportiv ,,National’’ Sebis.
Institutia Prefectului - Judetul Arad
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DIN 29.01.2016
Privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 409 din 22.01.2016 a primarului orasului Sebis, dr. ec.
Gheorghe Feies
- Referatul de specialitate intocmit de catre d-na Bociu Monica, inspector responsabil
cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis;
- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 4 alin 3, 4, 5 din HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 36 alin 2 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
HOTARASTE:

ART.1. Se aproba programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2016, conform
Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu:
- Institutia Prefectului- Judetul Arad;
- Primarul orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- d-na Bociu Monica, inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
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DIN 29.01.2016
Privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului orasului Sebis

Consiliul local al orasului Sebiş, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-prevederile art. 107 alin 1 si 2 litera d din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 care
prevede ca raportul de evaluare se realizează de către primar pe baza propunerii
consiliului local,
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi
urbanism, Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local
Sebis
În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
H O T Ă R Ă S T E:

ART.1. Se aprobă propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului oraşului Sebiş, conform raportului de evaluare, anexat la prezenta hotărâre.
ART.2. Propunerea aprobată conform art.1 va fi înaintată Primarului oraşului Sebiş
pentru a sta la baza evaluării performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
oraşului Sebiş pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015.
ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Sebiş si Compartimentul resurse umane, salarizare.
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad;
- Primarului oraşului Sebiş;
- Compartimentul resurse umane;
- Secretarului oraşului Sebiş.
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