
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.74 

DIN 08.09.2017 

 

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017 

 

 

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

      Avand in vedere: 

-    Initiativa si expunerea de motive nr. 5387 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, 

dr.ec Gheorghe Feies, 

-  adresa nr. ARG-STZ-8060/ad/25.08.2017 a Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala-Directia Generala Regionala a Finanelor Publice Arad-Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor 

Locale, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 5030 din 25.08.2017, prin care se 

comunica faptul ca s-a aprobat modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate 

din TVA 

-    Prevederile art. 19 alin.2 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile ulterioare; 

-  Referatul nr. 5388 din 04.09.2017 al Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul 

Primariei orasului Sebis, prin care se propune rectificarea bugetului local al orasului 

Sebis conform influentelor intervenite si prezentate in referatul  de specialitate 

-     Rapoartele comisiilor 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 

 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

       ART.1.    Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2017, 

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 Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis si se 

comunica cu: 

                       - Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

                       - Institutia Prefectului - Judetul Arad . 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                          SECRETAR 

  PROF. SIRCA TRAIAN                                                             SIRB LAVINIA 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.23 

DIN 11.03.2016 

 

privind dezlipirea  imobilului inscris in CF nr. 302774 Sebis cu nr. cadastral 302774  in 

suprafata de 749 mp, in doua loturi conform schitei de dezlipire 

 

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

              Avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 1603 din 07.03.2016 a primarului orasului Sebis dr.ec.Gheorghe 

Feies; 

-raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Primariei orasului Sebis 

-cererea nr. 33 din 07.03.2016, depusa de domnul Chis Marius, in calitate de 

administrator la SC Manufactura Magura SRL, inregistrata la Primaria Sebis la nr. 1564 

din 07.03.2016, prin care solicita aprobarea parcelarii terenului inscris in CF nr. 300301 

Sebis, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului anexat 

-cererea nr. 1569 din 07.03.2016 depusa de catre Hera Gheorghe, prin care solicita 

parcelarea terenului inscris in CF nr. 300301 Sebis, conform planului de amplsament 

-schita de dezlipire a imobilelor intocmita de catre SC Dendal Topo SRL 

-prevederile  Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 

-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 dezlipirea  imobilului inscris in CF nr. 300301 Sebis cu nr. cadastral 

300301 Sebis in suprafata de 1428 mp, intravilan cu atelier de tabacarie, situat in oras 

Sebis, str. Zootehniei, nr.7, in doua loturi conform schitei de dezlipire, dupa cum 

urmeaza : 

                 - lot 1  in suprafata de 1205 mp -reprezentand  intravilan cu atelier de tabacarie 

                 - lot.2 in suprafata de 219 mp -reprezentand  intravilan viran 

ART. 2.    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa obtinerea vizei de la OCPI Arad pentru 

documentatia cadastrala mentionata la art.1 din prezenta hotarare. 

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

Sebis si se comunica cu: 

                  -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Biroul Impozite si Taxe 

Locale,  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis. 

                  -Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                          SECRETAR 

DR. STRAVA DANIEL                                                            SIRB LAVINIA 



                                                               

                                                                   

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 72 

DIN 08.09.2017 

 

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

08.09.2017 

 

            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 08.09.2017, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 08.09.2017. 

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

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 23.08.2017. 

3.       Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2017. 

4.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Sebis 

a unui teren in suprafata de 258 mp, situat in oras Sebis, sat Prunisor 

5.      Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 258 mp situat in oras Sebis, 

sat Prunisor. 

6.      Proiect de hotarare privind aproparea Organigramei si a Statului de Functii pentru Spitalul 

de Boli Cronice Sebis pe anul 2017. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER LOCAL                                                                                    SECRETAR 

  PROF. SIRCA TRAIAN                                                                               SIRB LAVINIA 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.77 

DIN 08.09.2017 

 

Privind aprobarea Organigramei  si a Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 

Sebis pe anul 2017 

 

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

             Avand in vedere: 

           -expunerea de motive nr.5391 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec. 

Gheorghe Feies 

            -adresa nr. 1040 din 31.08.2017 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 5359 din 31.08.2017, prin care solicita aprobarea Statului de 

Functii si a Organigramei valabile cu data de 01.09.2017 

            -referatul nr. 5392 din 04.09.2017 al d-nei Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul 

Consiliului Local Sebis  

            -prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

            -prevederile Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de ugenta a 

Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea OUG nr.20/2016 

            -prevederile art.1 din OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri 

fiscal bugetare 

            -prevederile art.1 din OUG nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, 

prorogarea unor termene precum si modificarea si completarea unor acte normative 

            -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 

            -rapoartele comisiilor 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.     Incepand cu data adoptarii prezentei se aproba Organigrama si Statul de Functii 

pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis, conform Anexei nr.1 si 2, care fac parte integranta 

din prezenta hotarare. 

ART.2.  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.3.     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 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 

  PROF. SIRCA TRAIAN                                                                 SIRB LAVINIA 

 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR.73 
DIN 08.09.2017 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al 

orasului Sebis din data de 23.08.2017  
 
 

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

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 
23.08.2017 

- 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 ordinara a 
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 23.08.2017  
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 
     CONSILIER LOCAL                                                                        SECRETAR 
  PROF. SIRCA TRAIAN                                                                   SIRB LAVINIA 
 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.75 

DIN 08.09.2017 

 

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Sebis a unui teren in 

suprafata de 258 mp, situat in oras Sebis, sat Prunisor 

 

 

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

              Avand in vedere: 

-expunerea de motive nr.5389 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec.Gheorghe 

Feies; 

-referatul nr. 5411 din 04.09.2017 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Cadastru, Protectia Mediului  din cadrul Primariei orasului Sebis; 

-prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art.36(2) lit. c, pct 5 litera b, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

              In temeiul art.45 alin.3 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Sebis a 

terenului in suprafata de 258 mp, situat in oras Sebis, sat Prunisor, in vecinatatea 

Caminului Cultural, teren pe care este edificata o constructie si este inscris in CF 

nr.302855 Sebis nr. cadastral 302855, identificat conform planului de amplasament si 

delimitare a imobilului, Anexa care face parte integranta din hotarare. 

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

Sebis prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului si 

ART.3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 

                  -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Primariei Sebis;                               

                  - Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Sebis;   

                  - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis; 

                  - Primarul orasului Sebis; 

                  - Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 

  PROF. SIRCA TRAIAN                                                                   SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.76 

DIN 08.09.2017 

 

Privind vanzarea  terenului  in suprafata de 258 mp situat in oras Sebis, sat Prunisor 

 

       Consiliul local al Orasului Sebis, întrunit în şedinţă ordinară, 
       Având in vedere: 

     - expunerea de motive nr. 5390 din 04.09.2017 a Primarului orasului Sebis, dr.ec. 

Gheorghe Feies 

      -referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 

      - raportul de evaluare a terenului in suprafata de 258 mp situat in oras Sebis, sat 

Prunisor intocmit de catre SC Predor&Ralu SRL 

      - prevederile art.36 alin.2 lit.c si alin 5 lit b şi art.123 alin 3 din Legea nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

        In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicata 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1   Se aprobă vânzarea terenului proprietatea orasului Sebis în suprafaţă de 258 mp, 

situat in oras Sebis, sat Prunisor inscris in CF nr.302855 Sebis. 

ART.2.   Se aprobă vânzarea terenului în condiţiile art.123 alin 3 din Legea nr.215/2001, 

în sensul exercitării dreptului de preemţiune de către proprietarii construcţiilor situate  pe 

acest teren. 

ART.3.   Se aproba valoarea de vânzare a terenului  în suprafaţă de 258 mp, inscris in CF 

nr. 302855 la 10 euro/mp, conform raportului de evaluare intocmit  

ART.4.    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa efectuarea procedurilor de trecere a 

terenului mai sus mentionat in domeniul privat al orasului Sebis 

ART.5.    Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primar şi se comunică cu: 

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

cadrul Primariei orasului Sebis 

               -Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis 

               -Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

               -Institutia Prefectului-Judetul Arad 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                   SECRETAR 

           PROF.SIRCA TRAIAN                                                    SIRB LAVINIA 
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