
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis pe anul 2015 

 

             Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit  in sedinta ordinara 

             Avand in vedere: 

            -referatul domnisoarei Halmagian Clara, consilier juridic in cadrul Consiliului 

Local Sebis, prin care se propune aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli 

Cronice Sebis, 

            -prevederile art. 174 alin. 4, 5 si ale art.182 alin 1 litera d din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

            -prevederile Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 

platit din fonduri publice 

            -prevederile Ordinului nr. 1224 /2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal 

            -prevederile art.36 alin.2 litera a, alin.3 litera b din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

             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.   Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba Statul de functii la 

Spitalul de Boli Cronice Sebis, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

ART.2.    Se aproba normarea personalui pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis, conform 

Anexei nr.2 

ART.3.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana cu 

atributii de resurse umane din cadrul Primariei orasului Sebis prin personalul de resort al 

Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

ART.4.      Prezenta hotarare  se comunica cu : 

           -      Spitalul de Boli Cronice Sebis 

-  Persoana desemnata cu atributii de Resurse umane din cadrul Primariei 

orasului Sebis 

-  Institutia Prefectului - Judetul Arad 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

DR.EC. GHEORGHE FEIES 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 59 

DIN 08.05.2015 

 

Privind dezmembrarea imobilului situat in judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis, avand 

numarul cadastral 301844 

 

 

 

              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; 

-raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Sebis 

-schita de dezlipire a imobilelor intocmita de catre SC TOPOCONS SRL vizata de OCPI 

Arad 

-prevederile art. 23 lit. e din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- prevederile art.1, art.10 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile art.36 (2) lit. c alin. 9 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

ART.1     Se aproba dezmembrarea imobilului situat in judet Arad, UAT Sebis, localitatea 

Sebis, avand numarul cadastral 301844 in imobilele: 

- 302201 - judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis avand suprafata masurata de 370 mp 

- 302202 - judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis avand suprafata masurata de 370 mp 

- 302203 - judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis avand suprafata masurata de 370 mp 

- 302204 - judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis avand suprafata masurata de 526 mp 

- 302205 - judet Arad, UAT Sebis, localitatea Sebis avand suprafata masurata de 3455 mp 

ART.2.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu: 

                   -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului, 

Biroul Impozite si Taxe Locale,  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis. 

                   - Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

 

        

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER                                                                          PT. SECRETAR 

   FLORUTIU EUGENIA                                                           jr. HALMAGIAN CLARA 

 



                                                               

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 56 

08.05.2015 

 

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de 

08.05.2015 

 

           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 08.05.2015, dupa cum urmeaza: 

1.   Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 08.05.2015. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a 

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 29.04.2015. 

3. Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica organizata in conditiile legii a 

terenului reprezentand pasune inscris in CF nr. 109 Salajeni nr. topografic 293/1.c.467/a, nr. CF 

nou 301406 nr. topografic 301406 in suprafata de 1.114.053 mp. 

4.Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in judet Arad, UAT Sebis, 

localitatea Sebis, avand numarul cadastral 301844 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis 

pe anul 2015 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER                                                                          PT. SECRETAR 

   FLORUTIU EUGENIA                                                           jr. HALMAGIAN CLARA 

 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 57 
DIN 08.05.2015 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local 

al orasului Sebis din data de 29.04.2015  
 

            Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin  ordinar , 
            Având în vedere : 

- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din 
data de 29.04.2015 

       -    prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  
local  , republicata; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , 
republicata 

       
 
 

HOT RAŞTE: 
 
 
 
              ARTICOL  UNIC.  Se aprob  procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara 
a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 29.04.2015 . 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                                                PT. SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                             jr. HALMAGIAN CLARA 
 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind  

                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 Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei 

orasului Sebis; 

               -prevederile art. 25 alin.1, art. 48, art.56 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului si de urbanism; 

               -prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si 

unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata 

               -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica 

               -prevederile art.36(2) litera c, alin.5 litera c din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata; 

               -proiectul nr. 17/2014, faza P.U.D.denumire proiect Construire Hala Confectii 

metalice-prestari servicii, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 117, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 

129, judetul Arad, beneficiar , proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL 

               -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 documentatia P.U.D.-Plan Urbanistic de Detaliu a investitiei 

Construire Hala constructii metalice-prestari servicii, Oras Sebis, sat Prunisor, nr.129, 

judetul Arad, beneficiar Suciu Gabriel Emil, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL, 

conform documentatiei tehnice anexe, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.    Perioada de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 24 luni de la 

aprobarea acestuia. 

ART.3.       Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul  si se 

comunica cu: 

                  - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului 

Sebis; 

                  -Primarul orasului Sebis; 

                  -Institutia Prefectului- judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 58 

DIN 08.05.2015 

 

Privind vanzarea la licitatie publica organizata in conditiile legii a terenului reprezentand 

pasune inscris in CF nr. 109 Salajeni nr. topografic 293/1.c.467/a, nr. CF nou 301406 nr. 

topografic 301406 in suprafata de 1.114.053 mp 

 

              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; 

-raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, din cadrul Primariei 

Sebis; 

-caietul de sarcini intocmit de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei 

orasului Sebis 

-raportul de evaluare a terenului extravilan reprezentand pasune intocmit de catre SC 

,,PREDOR&RALU’’SRL SEBIS 

-prevederile art.36(2) lit. c, pct 5 litera b si 123 alin 1 si 2 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

ART.1     Se aproba vanzarea  la licitatie publica organizata in conditiile legii a terenului 

extravilan reprezentand pasune proprietate privata a orasului Sebis, inscris in CF nr. 109 

Salajeni nr. topografic 293/1.c.467/a, nr. CF nou 301406 nr. topografic 301406 in 

suprafata de 1.114.053 mp. 

ART.2.      Se aproba Caietul de sarcini, conform anexei la prezenta hotarare.  

ART.3.   Se aproba pretul de pornire al licitatiei pentru terenul reprezentand pasune 

mentionat la art.1 din prezenta hotarare la 3200 euro/ha, conform raportului de evaluare 

intocmit de catre SC ,,PREDOR&RALU’’ SRL. 

ART.4.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu: 

                   -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului, 

Biroul Impozite si Taxe Locale,  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis. 

                   - Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

   CONSILIER                                                                          PT. SECRETAR 

  FLORUTIU EUGENIA                                                           jr. HALMAGIAN CLARA 
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