ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.19
DIN 13.03.2017
Privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa Primarului Orasului Sebis, d-nul Gheorghe Feies, exprimata in Expunerea de
motive
- 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. 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017
- Adresa nr. ARG STZ 1843/22.02.2017 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.1134 din 23.02.2017, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2017 si estimari pentru 2018, 2019, 2020
- Adresa nr. ARG STZ 1833/21.02.2017 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.1133 din 23.02.2017, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2017 si estimari pentru 2018, 2019, 2020
- Adresa nr. 281 din 08.03.2017 emisa de Liceul Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria
Sebis la nr. 1438/2017
- Adresa nr. 3975 din 07.03.2017 a Consiliului Judetean Arad cu privire la Hotararea
Consiliului Judetean Arad nr. 81 din 07.03.2017 prin care au fost repartizate unitatilor
administrativ teritoriale in baza Legii nr. 6/2017 din cota de 20% din sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si 20% din cotele defalcate din impozitul pe
venit pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru
rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza OUG nr. 2/2015, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017, precum si a sumelor estimate
pentru anii 2018-2020
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis;
- Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile la zi
In temeiul art. 45(2) 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
2017, in valoare de 23802 mii lei, la partea de venituri si in valoare de 23802 mii lei la partea
cheltuieli, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, in suma de 7320 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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HOTARAREA NR.22
DIN 13.03.2017
privind procedura de certificare a managementului forestier apartinand UATO Sebis
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 1385 din 08.03.2017 a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe
Feies,
- Adresa Ocolului Silvic Privat Codrii Zarandului Sebis nr. 2756/2016 inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 7857/2016 completata in data de 06.02.2017,
- Prevederile HG 1104/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia
si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor
lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului
- Prevederile art. 36 alin.2 litera b si c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
ART. 1. Accepta ca fondul forestier in suprafata de 1104,38 ha, aflat in administrarea
SC Ocolul Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ SRL, cu sediul in localitatea Sebis, strada Romana,
nr. 4, Arad, cod fiscal RO 18786157, sa fie inclus in procesul de certificare a managementului
forestier.
ART.2. Accepta sa faca parte ca membru in grupul de certificare administrat de SC
Ocolul Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ SRL.
ART.3. Prin aderarea la grupul de certificare numele proprietarului padurii certificate va
aparea individualizat separat in baza de date cu paduri certificate, iar proprietarul va putea folosi
marca inregistrata a organismului de certificare in concordanta cu standardele specifice.
ART.4.(1) Prin aderarea la grupul de certificare proprietarul padurii incluse in scopul
certificarii isi asuma urmatoarele obligatii in vederea obtinerii si pastrarii certificarii
managementului forestier.
(2) Isi declara consimtamantul pentru controalele interne din cadrul grupului,
precum si pentru auditul efectuat de catre organismul de certificare in legatura cu activitatile de
gestionare a padurilor si vanzarea produselor forestiere;
(3) plateste cota-parte din costurile de certificare in raport de suprafata inclusa in
certificare;
(4) adera la procedurile grupului de certificare, in particular la cele pentru
acceptarea, suspendarea si excluderea din grup si de rezolvare a conflictelor din cadrul grupului;
(5) ia la cunostinta notificarile si informatiile primite pe linie de certificare a
managementului forestier;
(6) informeaza ocolul silvic de orice modificare relevanta pentru certificarea
managementului forestier (cresterea/reducerea suprafetei de padure, litigii, activitati ilegale in
operatiunile forestiere etc) in termen de 7 zile de la modificare
(7) comercializeaza si pastreaza inregistrari privind vanzarea produselor certificate
conform procedurilor specifice de certificare;
(8) utilizeaza marca inregistrata a organismului de certificare doar in conditiile
procedurilor elaborate de admimistratorul de grup.
ART. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Ocolul Silvic
Privat ,, Codrii Zarandului’’ si se comunica:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-SC Ocolul Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’
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HOTARAREA NR.17
DIN 13.03.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
13.03.2017

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 13.03.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 13.03.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 28.02.2017.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul
2017.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Spitalul
de Boli Cronice Sebis pe anul 2017.
6. Proiect de hotarare privind procesul de certificare a fondului forestier apartinand UATO
Sebis.
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DIN 13.03.2017
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. 1383 din 08.03.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec.
Gheorghe Feies
-adresa nr. 202 din 10.02.2017 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 832 din 13.02.2017, prin care solicita aprobarea Statului de
Functii si a Organigramei pentru anul 2017, Nota de fundamentare si Hotararea
Consiliului de Administratie prin care acestea au fost avizate
-referatul 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 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 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 Ordinului 1224/2010 al Ministrului sanatatii 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 Ordinului nr. 1470/2011 al Ministrului sanatatii pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a
personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar
-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 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 si Statul de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice
Sebis pe anul 2017, 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
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DIN 13.03.2017
Privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa Primarului Orasului Sebis, d-nul Gheorghe Feies, exprimata in Expunerea de
motive nr.1381 din 08.03.2017
- Referatul nr. 1382 din 08.03.2017 intocmit de catre d-na Bociu Monica persoana
responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata
- Prevederile art.11 si 12 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016
- 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 actualizeaza programul anual al achizitiilor publice 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 se comunica cu:
- Institutia Prefectului- Judetul Arad;
- Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- d-na Bociu Monica –persoana responsabila cu achizitiile publice in cadrul
Primariei orasului Sebis
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DIN 13.03.2017
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 28.02.2017
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
28.02.2017
- 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 28.02.2017.
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