
                                                                                        ANEXA  

                                                                           la Hotararea Consiliului Local Sebis   

 

                CAP.I.   TAXA DE PIATA 

 

 

1.  Pentru vinzarea produselor-in Piata Agroalimentara: 
a) la mese: 

         -branzeturi, lactate                                                - 4 lei/mp/zi; 

         -legume, fructe                                                      - 3 lei/mp/zi; 

         -miere de albina                                                     -4 lei/mp/zi; 

         -radacinoase (morvovi, patrunjel, pastranac, etc)  -2 lei/mp/zi; 

b) pe platforma din beton: 

         -legume, fructe                                                      -5 lei/mp/zi; 

2. Pentru vanzarea produselor in piata de marfuri: 
          -taxa piata                                                            -10 lei/zi/loc; 

          -taxa pentru masini in piata: 

                   -autoturism                                                  -20 lei/zi/loc; 

                   -microbuze                                                  -30 lei/zi/loc; 

                   -camion                                                       -40 lei/zi/loc; 

3.Pentru vanzarea produselor in piata de animale: 
          -pentru vanzarea de bovine, cabaline, porcine peste 6 luni       -5 lei/zi/buc. 

          -pentru vanzarea de porcine pana la 6 luni, ovine si caprine     -3 lei/zi/buc. 

          -pentru vanzarea de cereale                                                        -2 lei/zi/sac. 

           

             CAP.II. TAXA INCHIRIERI PIATA 

 

 

1.Pentru  Piata Agroalimentara:      

          -inchiriere loc la mese                      - 50 lei/3 luni/loc; 

          -inchirieri pe platforma de beton      - 50 lei/3luni/loc; 

2.Pentru Piata de Marfuri: 
          -inchiriere loc                                   - 250 lei/3 luni/4 mp; 

3.Pentru Piata de Animale: 
          -inchiriere loc                                    - 6 lei/zi/loc; 

          

          CAP.III.  TAXA XEROX 

            

 -format A4    - 2 lei/pagina; 

 -format A3    - 3 lei/pagina. 

 

 

                                                



                                                               

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.15 

DIN 12.02.2015 

 

Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru anul 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 domnul Miculescu Pavel, sef birou Impozite si taxe locale din 

cadrul Primariei orasului Sebis 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 lit. c 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. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

  ART. 1.   Se stabilesc tarifele de baza pe lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta 

destinatie decat locuinta, aflate in domeniul public sau privat al orasului Sebis, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 ART. 2.  Tarifele din prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data adoptarii 

prezentei hotarari. 

 ART. 3.  Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul orasului Sebis, prin 

compartimentele de specialitate si se comunica cu : 

            -Institutia Prefectului – Judetul Arad 

            -Serviciul Contabilitate – Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

            -Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

     ILCA GHEORGHE                                                                         SIRB LAVINIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                        Lista anexa la HCL nr. ……. 
 

 

 

Chirii spatii: 

 

I. Unitati comerciale de tip boutique care vand produse generale (confectii, 

incaltaminte, artizanat, produse alimentare, produse en-gros, inclusiv birouri): 

3 euro/mp./luna 

II. Unitati comerciale nealimentare (articole de larg consum si tip consignatia 

inclusiv ingrasaminte, pesticide, seminte)  

                                           2 euro/mp./luna 

III. Unitati de proiectare, banci, agentii C.E.C., asigurari, loto-prono, schimb valutar 

 3 euro/mp./luna 

IV. Unitati de alimentatie publica, cofetarie-patiserie, anticariat 

2 euro/mp./luna 

V. Unitati alimentare, de legume-fructe, florarii, produse apicole 

            2 euro/mp./luna 

VI. Unitati comerciale de librarie, papetarie, anticariat 

            1 euro/mp./luna 

VII. Unitati, sedii administrative ale societatilor comerciale, posta, telefoane, inclusiv 

birouri, coridoare, etc. 

2 euro/mp./luna 

VIII. Spatii destinate pentru unitati de invatamant, inclusiv crese si gradinite, 

fundatii, sanatate, asociatii non-profit, sedii unitati bugetare 

0,2 euro/mp./luna 

 

2. Pentru terenurile proprietate publica – privata ale unitatii administrativ-teritoriale 

Sebis: 3 euro/mp./luna, iar la sate 0,5 euro/mp./luna 

- pentru pasune (stana si imprejurimi): 0,5 euro/mp./luna 

3. Pentru terenurile aferente spatiilor prevazute la pct. VIII, inclusiv curtile aferente: 

0,1 euro/mp./luna 

4. Pentru terenurile aferente garajurilor, colnelor de lemne 

0,5 euro/mp./luna 

5. Inchirierea salilor de sport din orasul Sebis: 

 Sala veche: 40 lei/ora 

Sala noua: 70 lei/ora 

6. Inchiriere spatii de productie, prestari servicii, cantine: 

1 euro/mp./luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.11 

DIN 12.02.2015 

 

Privind aprobarea  Bugetului General de venituri si cheltuieli  al Orasului Sebis pentru 

anul 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,  

- 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. 186/2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015 

- Adresa nr. 1102 din 22.01.2015 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.864 din 09.02.2015, referitor la alocarea pe unitati administrativ-

teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale ramase dupa asigurarea limitelor de venituri si a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, ramase dupa 

asigurarea limitelor de venituri alocate potrivit prevederilor art.1 si 2 din HG nr. 

14/2015 si estimari  pentru  2016, 2017, 2018. 

- Adresa nr. 1154 din 23.01.2015 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. 891 din 10.02.2015 privind nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aferent bugetului general centralizat pe anul 2015 

- Adresa nr. 126 din 27.01.2015 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.583 din 27.01.2015, privind repartizarea pe trimestre a sumelor 

alocate din taxa pe valoarea adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit  

- Adresa nr. 1153/23.01.2015 emisa de catre 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.865 din 09.02.2015, privind alocarea pe unitati administrative 

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale 

aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 si estimari pentru 2016, 2017, 

2018 

- Adresele nr. 1681 din 17.12.2014 si nr. 1980 din 17.12.2014 emise de Liceul 

Teoretic Sebis, inregistratate la Primaria orasului Sebis la nr. 6477 din 17.12.2014, 

respectiv la nr. 6476 din 17.12.2014. 

- 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 2015, in valoare de 18.352.000 lei, la partea de venituri si in valoare de 18.352.000 

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 pentru anul 2015, atat la partea de venituri cat si la partea de  

cheltuieli in valoare de 5320,7 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 . 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                SECRETAR 

     ILCA GHEORGHE                                                                      SIRB LAVINIA 

 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.18 
DIN 12.02.2015 

 

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF vechi 
2056 in suprafata de 1202 mp 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, întrunit în şedin ă ordinară, 
 Având  în  vedere: 

- ini iativa primarului orasului Sebis exprimată în expunerea de motive cu privire la 
necesitatea  ini ierii procedurii de concesionare a unui teren intravilan; 
            - referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din 
cadrul Primariei orasului Sebis; 
            -  prevederile Legii nr.273/2006 a finan elor publice locale, modificata si completata la zi; 
            - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificata si completata; 
            - prevederile art.1, art.7 alin.1, art.8, art.12, art. 14 litera a din Ordonan a de urgen ă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art.6 alin.2, art.7 alin.1, art.8 alin.2, art.9, art.15 din HG nr.168/2007 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 
             - prevederile  art.13, 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificarile si completarile la zi 
             -  prevederile art. 871-872 din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil, actualizata 
             -  prevederile art.36 alin.5 lit.a, art.123 alin. 1 si 2 din Legea nr.215/2001 republicată; 
            -   raportul de evaluare a terenului intocmit de catre SC Predor& Ralu SRL 

 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis; 
               În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, a Administra iei Publice Locale cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                Art.1.  Se aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului intravilan, 
categoria de folosinta neproductiv-Cariera de Piatra, in suprafata de 1202 mp, inscris in CF nr. 
302217 Sebis nr. CF vechi 2056, nr. Top. 1429/b/1, conform anexei nr.1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
               Art.2.   Se aprobă concesionarea prin licita ie publica a terenului intravilan, categoria de 
folosinta neproductiv-Cariera de piatra, in suprafata de 1202 mp, inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. 
CF vechi 2056, nr. Top. 1429/b/1, cu respectarea de catre concesionar a obligatiilor privind 
protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare. 
               Art.3.   Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea terenului intravilan, categoria de 
folosinta neproductiv-Cariera de piatra, in suprafata de 1202 mp, inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. 
CF vechi 2056, nr. Top. 1429/b/1, conform anexei nr.2 , care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
              Art.4.    Se aproba documentatia de atribuire a terenului intravilan, categoria de folosinta 
neproductiv-Cariera de piatra, in suprafata de 1202 mp, inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF vechi 
2056, nr. Top. 1429/b/1, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
              Art.5.    Se aproba calculul redeventei minime pentru concesionarea terenului intravilan in 
suprafata de 1202 mp, inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF vechi 2056, nr. Top. 1429/b/1 la suma 
de 3606 euro, conform raportului de evaluare intocmit de catre SC ,,Predor&Ralu’’ SRL 
              Art.6.     Durata concesiunii este de 49 ani. Redeventa se plateste in termen de 30 de zile 
de la data incheierii contractului de concesiune. 
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         Art.7.     Se constituie  comisia de evaluare a ofertelor, in urmatoarea componenta: 
                      - d-nul Schiop Iustin- consilier local-presedinte; 
                       -d-na Bociu Monica-inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului in cadrul Primăriei Sebis - secretar; 
                      - dl. Ulica Adrian- sef serviciu contabilitate in cadrul  Primăriei Sebis - membru; 
                      - d-na Toth Ildi- inspector in cadrul Serviciului Contabilitate - membru; 
                      - Reprezentantul Direc iei Finan elor Publice Arad-membru. 
        Art.8.-  Se numesc supleantii in comisia de evaluare a ofertelor, dupa cum urmeaza: 
                      -d-nul Gavrila Cornel-consilier local 
                      -Hogas Mariana-consilier in cadrul Serviciului Contabilitate 
                      -Miculescu Pavel-consilier in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale 
                      -Ilica Dorel- inspector in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale 
                      -Reprezentantul Directiei Finantelor Publice Arad 
         Art.9.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 
impreuna cu Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului  din 
cadrul Primăriei orasului Sebis. 
 

 
 
 
                                                                                                          

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 
     ILCA GHEORGHE                                                                         SIRB LAVINIA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.23 

DIN 12.02.2015 

Privind concesionarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302001 Sebis, nr. CF 

vechi 2156 in suprafata de 16.275 mp. 

 

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

              Avand in vedere: 

            - iniţiativa primarului orasului Sebis exprimată în expunerea de motive cu privire 
la necesitatea  iniţierii procedurii de concesionare a unui teren intravilan; 
            -  referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis; 

            - prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, modificata si 
completata la zi; 

            - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, modificata si completata; 

            - prevederile art.1, art.7 alin.1, art.8, art.12, art. 14 litera a din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            - prevederile art.6 alin.2, art.7 alin.1, art.8 alin.2, art.9, art.15 din HG nr.168/2007 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 

             - prevederile  art.13, 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile la zi 

             - prevederile art. 867-870, art.871-872 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, actualizata 

             - prevederile art.36 alin.5 lit.a, art.123 alin. 1 si 2 din Legea nr.215/2001 

republicată; 
            -   raportul de evaluare a terenului intocmit de catre SC Predor& Ralu SRL 

 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis; 

               În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, a Administraţiei Publice 
Locale cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

                Art.1. Se aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului 

intravilan in suprafata de 16.275 mp, inscris in CF nr. 302001 Sebis nr. CF vechi 2156, nr. 

Top.1429/b/4/b/1/3/1/1, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

               Art.2.  Se aprobă concesionarea prin licitaţie publica a terenului intravilan,  

inscris in CF nr. 302001 Sebis nr. CF vechi 2156 nr. Top.1429/b/4/b/1/3/1/1, in suprafata 

de 16.275 mp, cu respectarea de catre concesionar a obligatiilor privind protectia 

mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare. 

               Art.3.   Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea terenului intravilan in 

suprafata de 16.275 mp inscris in CF nr. 302001 Sebis nr. CF vechi 2156, nr. 

Top.1429/b/4/b/1/3/1/1, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

             Art.4.    Se aproba documentatia de atribuire a terenului inscris in CF nr. 302001 

Sebis nr. CF vechi 2156 nr. Top.1429/b/4/b/1/3/1/1, in suprafata de 16.275 mp, conform 

anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

             Art.5.   Se aproba calculul redeventei minime pentru concesionarea terenului in 

suprafata de 16.275 mp inscris in CF nr. 302001 Sebis nr. CF vechi 2156, nr. 

Top.1429/b/4/b/1/3/1/1 la suma de 48825 euro, conform raportului de evaluare intocmit. 

            Art.6.     Durata concesiunii este de 49 ani. Redeventa se plateste in termen de 30 

de zile de la data incheierii contractului de concesiune. 



            

 

        Art.7.   Se constituie  comisia de evaluare a ofertelor, in urmatoarea componenta: 

                      - d-nul Schiop Iustin- consilier local-presedinte; 

                       -d-na Bociu Monica-inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului in cadrul Primăriei Sebis - secretar; 

                      - dl. Ulica Adrian- sef serviciu contabilitate in cadrul  Primăriei Sebis - 

membru; 

                      - d-na Toth Ildi- inspector in cadrul Serviciului Contabilitate - membru; 

                      - Reprezentantul Direcţiei Finanţelor Publice Arad-membru. 

        Art.8.    Se numesc supleantii in comisia de evaluare a ofertelor, dupa cum urmeaza: 

                      -d-nul Gavrila Cornel-consilier local 

                      -Hogas Mariana-consilier in cadrul Serviciului Contabilitate 

                      -Miculescu Pavel-consilier in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale 

                      -Ilica Dorel- inspector in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale 

                      -Reprezentantul Directiei Finantelor Publice Arad 

         Art.9.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

orasului impreuna cu Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului  din cadrul Primăriei orasului Sebis. 

 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

     ILCA GHEORGHE                                                                         SIRB LAVINIA 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 17 

DIN 12.02.2015 

 

Privind aprobarea cuantumului cotizatiei orasului Sebis in cadrul asociatiei si mandatarea 

unei persoane care sa voteze  pentru anul 2015, in numele si pe seama Consiliului Local 

Sebis cuantumul anual al cotizatiei prevazuta pentru Consiliul Local al orasului Sebis si  

bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem 

Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

              -adresa nr. 83 din 29.01.2015 emisa de catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad ; 

              -referatul intocmit de catre d-ra Halmagian Clara, consilier juridic in cadrul 

Consiliului Local Sebis  

              -dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, Legii 51/2006  a 

serviciilor comunitare de utilitati si 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 nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E : 

 

ART. 1.    Se aproba plata cotizatiei Consiliului Local Sebis pe anul 2015, la bugetul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor 

Judetul Arad 

ART. 2.     Se imputerniceste dl. Feies Gheorghe Petru, reprezentant al orasului Sebis, 

cetatean roman, nascut la data de 28.06.1955, in Ineu, judetul Arad, domiciliat in Sebis, 

str. Orizontului, nr. 6B, posesor la CI, seria AR, nr. 678306, eliberata de Politia Sebis la 

data de 20.06.2014, cu mandat special sa aprobe pentru anul 2015, in Adunarea Generala 

a Asociatiilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 

Gestionare a Deseurilor judetul Arad, in numele si pe seama Consiliului local Sebis 

cuantumul anual al cotizatiei in suma de 6514 lei, prevazuta pentru Consiliul Local al 

orasului Sebis si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei, conform 

anexelor prevazute la prezenta hotarare. 

ART. 3.       Prezenta hotarare se comunica cu:  

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a 

Deseurilor Judetul Arad 

- Institutia Prefectului – Judetul Arad 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 
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ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.22 
DIN 12.02.2015 

 
Privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului 

Sebis 

                                                    

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

- Expunerea de motive a domnului primar, prin care se propune modificarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sebis 

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

- Prevederile art.3, 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia 

             -    Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 57/1999, modificata si completata prin  
 Hotararea Consiliului Local Sebis nr 59 din 30.08.2001, cu modificarile si         
completarile ulterioare 

            -   Prevederile art. 36 alin 2 litera c, alin.5 litera c din Legea nr. 215/2001, 
republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare 

-    Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , 
republicata 

       
HOT RAŞTE: 

 
            ART.1.  Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sebis 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Sebis nr. 57 din 17.08.1999, 
modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 59 din 30.08.2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza: 

I.       La anexa- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului 
Sebis, Sectiunea I: Bunuri imobile se completeaza  cu pozitiile 63-69, 
prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare 

             ART.2.  Prezenta  ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Serviciul urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul 
Primariei orasului Sebis. 
             ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu: 
                           - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 
                              -Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                             - Institutia Prefectului- Judetul Arad 
                             - Consiliul Judetean Arad 
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            CONSILIER                                                                                SECRETAR 
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ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 

ORAS  SEBIS 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.19 
DIN 12.02.2015  

 
Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 83 din 10.10.2014 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare strazi in orasul 

Sebis si satele Donceni si Salajeni’’, faza D.A.L.I. 
 
            Consiliul Local Sebis, judetul Arad, întrunit în şedin a ordinara, 
            Având în vedere: 

- ini iativa şi expunerea de  motive  a primarului oraşului Sebis, dr.ec. Feies Gheorghe  
- Referatul întocmit de către d-na Bociu Monica, persoana responsabila cu achizitiile 

publice; 
         - Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 83 din 10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare strazi in orasul Sebis si satele 
Donceni si Salajeni’’, faza D.A.L.I. 

- Prevederile art. 20, alin (1), lit. h) şi i), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
      -   Prevederile art. 36 alin 2 lit.b. alin.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata 
         -  Raportul comisiei de specialitarte din cadrul Consiliului Local Sebis 
            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art. 1¹   Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 83 din 10.10.2014 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare 
strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’, faza D.A.L.I., dupa cum urmeaza 
      Art.1.         Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  
,, Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’, faza D.A.L.I. judetul 
Arad,   conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                        I.  Valoare totala investitie (inclusiv TVA):        3.436.121 lei  

                                  din care                           buget de stat        3.301.474 lei 

                                                                           buget local           134.647 lei 

     Art. 2     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul oraşului 
Sebis. 
      Art.  3.        Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-   Insitu ia Prefectului – Jude ul Arad; 
-   Primarul oraşului Sebis; 
-   Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis; 
-   Persoana responsabila cu achizitiile publice; 
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ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.20 
DIN 12.02.2015 

 
Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 

03.03.2010 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  al orasului Sebiș 
 

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

-  Expunerea de motive a domnului primar, prin care se propune modificarea 
nomenclatorului stradal al orasului Sebis 

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

-  Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 20 din 03.03.2010 privind aprobarea 
Nomenclatorului stradal  al orasului Sebis. 

-   Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 83 din 27.06.2011 privind infiintarea 
unor strazi in orasul Sebis 
             -   Hotararea Consiliului Local sebis nr. 96 din 18.07.2011 privind infiintarea 
unei  strazi in orasul Sebis 
            -    Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
cu modificarile ulterioare; 

-    Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor republicata 
si actualizata 

-  Prevederile art.5 din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului si publicitatii 
imobiliare, rerepublicata, cu modificarile si completarile la zi 
             -   Prevederile art. 36 alin 2 litera c, alin.5 litera d, alin.9 din Legea nr. 
215/2001, republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare 

-    Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
     În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  

local , republicata 
       

HOT RAŞTE: 
 

            ART.1  Se modifica si se completeaza anexa la Hotararea Consiliului Local 
Sebis nr. 20 din 03.03.2010 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Sebis, 
cu urmatoarele strazi, dupa cum urmeaza: 
              pentru Oraș Sebiș : Str. Paris-de la nr. 1A-15 si de la nr. 2-8 
                                              Str. Londra-de la nr. 1-13 si de la nr. 2-4 
                                              Str. Madrid-de la nr. 1-13 si nr.2 

                                              Str. Berlin-de la nr. 2-18 

         si localitatile componente Donceni si S l jeni: 
                           Donceni  -strada 1 -de la nr. administrativ 7-10; 15-19; 70-79 

                                           -strada 2 - de la nr. administrativ 25-26; 50-65 
                                           -strada 3- de la nr. administrativ 1-6; 20-24; 27-33; 42-49; 

66-69; 80-84 

                                           -strada 4- de la nr. administrativ 11-14; 85-90 
                                           -strada 5- de la nr. administrativ 34-41 
                           Sălăjeni  -strada 1 -de la nr. administrativ 41-52; 96-104 

                                           -strada 2 -de la nr. administrativ 58-65; 66-69; 81-87; 88-91 
                                           -strada 3- de la nr. administrativ 74-77 
                                            -strada 4- de la nr. administrativ 8-10; 20-25; 35-40; 53-57; 

70-73; 78-80; 92-95; 105-110; 124-127; 130-135; 

 

 

 



                                           -strada 5 -de la nr. administrativ 1-7 

                                           -strada 6 -de la nr. administrativ 11-19; 128-129 
                                           -strada 7- de la nr. administrativ 26-30; 31-34; 111-123 
            ART.2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Serviciul urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul 
Primariei orasului Sebis. 
          ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu: 
                           - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 
                              -Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                             - Institutia Prefectului- Judetul Arad 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.9 

DIN 12.02.2015 

 

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

12.02.2015 

 

           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 12.02.2015, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 12.02.2015. 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta Consiliului Local 

al orasului Sebis din data de 30.01.2015. 

3.   Proiect de hotarare privind aprobarea  Bugetului General de venituri si cheltuieli  al Orasului 

Sebis pentru anul 2015. 

4.   Proiect de hotarare 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 2015 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 

2015. 

6.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

pentru anul 2015. 

7.    Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriilor incepand cu anul 2015. 

8.   Proiect de hotarare privind stabilirea şi aprobarea taxelor speciale ale activităţii autofinanţate 
din cadrul Primăriei oraşului Sebiş pentru anul 2015. 

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei orasului Sebis in cadrul 

asociatiei si mandatarea unei persoane care sa voteze  pentru anul 2015, in numele si pe seama 

Consiliului Local Sebis cuantumul anual al cotizatiei prevazuta pentru Consiliul Local al 

orasului Sebis si  bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad. 

10.   Proiect de hotarare privind concesionarea terenului inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF 

vechi 2056 in suprafata de 1202 mp. 

11.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 83 din 

10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

,,Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’, faza D.A.L.I. 

12.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 

03.03.2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal  al orasului Sebis. 

13.   Proiect de hotarare privind trecerea unor strazi din domeniul privat in domeniul public al 

orasului Sebis. 

14.  Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al orasului Sebis. 

15.  Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 301325 

Sebis nr. CF vechi 36 N in suprafata de 26.981 mp. 

 

 

 



 

 

16.  Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 

302001 Sebis, nr. CF vechi 2156 in suprafata de 16.275 mp. 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.12 

DIN 12.02.2015 

 

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 2015 

 

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

                Avand in vedere: 

               -expunerea de motive a Primarului orasului Sebis, dr. ec  Feies Gheorghe; 

               -referatul compartimentului de specialitate din 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  OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

              -prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata 

              -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 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 

 

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 2015, 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 2015, 

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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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.14 

DIN 12.02.2015 

 

Privind modificarea Statului de Functii al Spitalului de Boli Cronice Sebis pentru anul 

2015. 

 

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

             Avand in vedere: 

            -referatul domnisoarei Halamagian Clara, consilier juridic in cadrul Consiliului 

Local 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 art.6 alin 4 si ale art.11 alin 3, 4 si 5 din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

            -prevederile  OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

            -prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizata 

            -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 

             -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 modificarea Statului de Functii al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

pentru anul 2015, dupa cum urmeaza : 

                 Se suplimenteaza Statul de Functii cu un post de asistent medical radiolog la 

Compartimentul Radiologie si Imagistica medicala. 

ART.2.   Se aproba Organigrama pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis pe anul 2015, 

conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

     ILCA GHEORGHE                                                                         SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.13 

DIN 12.02.2015 

 

Privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 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 compartimentului de specialitate  din 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 4 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 2015, 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; 

          - Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

          - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Sebis 
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ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.10 
DIN 12.02.2015 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta Consiliului Local al orasului Sebis 

din data de 30.01.2015  
 

            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 
30.01.2015 

       -    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 ordinara a 
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 30.01.2015 . 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                  SECRETAR 
     ILCA GHEORGHE                                                                         SIRB LAVINIA 
 

 



                                                               

 

ROMANIA 
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HOTARAREA NR.16 

DIN 12.02.2015 

 

Privind stabilirea si aprobarea taxelor speciale ale activitatii autofiantate din cadrul 

Primariei orasului Sebis pentru anul 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 Compartimetului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

- Prevederile art. 30, 67 si 68 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

- Prevedeile HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

aplicabile incepand cu anul 2013 

- Prevederile art. 36 alin. 2 litera b, alin.4, litera c 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 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 ART.1.     Se aproba taxele speciale ale activitatii autofiantate din cadrul Primariei 

orasului Sebis, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 ART.2.    Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data adoptarii acesteia. 

Incepand cu aceasi data orice prevedere contrara isi inceteaza valabilitatea.  

ART.3.     Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul orasului Sebis si se 

comunica cu : 

             -Institutia Prefectului – Judetul Arad 

             -Serviciul Contabilitate – Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
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ROMÂNIA 

JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.21 
DIN 12.02.2015 

 
Privind trecerea unor strazi din domeniul privat in domeniul public al orasului Sebis 

 

                                                    

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

- Expunerea de motive a domnului primar, dr.ec. Gheorghe Feies 
- Referatul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Primariei orasului Sebis 
-  Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 83 din 27.06.2011 privind infiintarea 

unor strazi in orasul Sebis 
-  Hotararea Consiliului Local sebis nr. 96 din 18.07.2011 privind infiintarea 

unei  strazi in orasul Sebis 
- Prevederile art.3 alin. 4, art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia 
             -  Prevederile art. 36 alin 2 litera c din Legea nr. 215/2001, republicata, cu  

modificarile si completarile ulterioare 
-    Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , 
republicata 

       
HOT RAŞTE: 

 
            ART.1.   Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului 
Sebis, a urmatoarelor strazi: 
                             -strada Paris identificata in CF nr. 300786 Sebis nr. cadastral 300786 in 
suprafata de 1561 mp; 
                            -strada Madrid identificata in CF nr. 300802 Sebis nr. cadastral 300802 
in suprafata de 1275 mp; 
                            -strada Londra identificata in CF nr. 300789 Sebis nr. cadastral 300789 
in suprafata de 1585 mp 
                            -strada Berlin identificata in CF nr. 300767 Sebis nr. cadstral 300767 in 
suprafata de 889 mp 
             ART.2.  Prezenta  ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Serviciul urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul 
Primariei orasului Sebis. 
             ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu: 
                           - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 
                              -Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                             - Institutia Prefectului- Judetul Arad 
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