ROMÂNIA
JUDE UL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.71
DIN 16.06.2015
privind alegerea preşedintelui de şedin ă pentru perioada iulie-septembrie 2015
Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat in sedinta ordinara,
Având în vedere:
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedin ă şi rezultatul votului
deschis al majorită ii consilierilor în func ie;
-prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administra iei
publice locale;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea
administra iei publice locale, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul consilier local Demetrescu Radu se desemneaza preşedinte de şedin ă
pentru perioada iulie-septembrie 2015
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al orasului Sebis
al domnului Sirb Cristian Gheorghe
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere:
- Referatul Primarului Orasului Sebis si al Secretarului orasului Sebis
- Referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al
Consiliului Local Sebis
- Demisia domnului Sirb Cristian Gheorghe, inregistrata la Primaria orasului Sebis
nr. 3392 din 29.05.2015
- prevederile art. 9 alin. 2, lit a, art.10, art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 31, 33, 36 alin.9 si art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia public local , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOT RAŞTE:
ART.1.
Se ia act de incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al
orasului Sebis a domnului Sirb Cristian Gheorghe.
ART.2.
Se declara vacant locul consilierului local a domnului Sirb Cristian Gheorghe.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu :
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
- Dl. Sirb Cristian Gheorghe

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR.EC. GHEORGHE FEIES

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.70
DIN 16.06.2015
Privind aprobarea contract rii unei finan ri rambursabile interne în valoare de maxim
1.000.000 lei pentru refinan area datoriei publice locale
Consiliul Local al Ora ului Sebi , judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere,
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b i alin. (4) lit b, art. 115 alin. (5) i (6) din Legea
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 prevederile Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public ,
cu modific rile ulterioare;
 prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
 prevederile Hot rârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, competen a i
func ionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 prevederile Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind institu iile de
credit i adecvarea capitalului, cu modific rile i complet rile ulterioare;
 prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta european a autonomiei locale, adoptat la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr. 199/1997;
 prevederile art. 1166 i urm toarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
conven ii,
Luând act de:
 Expunerea de motive a Primarului Ora ului Sebi nr. 3631 din 10.06.2015 ;
 Referatul nr. 3691 din 15.06.2015 a Serviciului Contabilitate-Buget
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
HOT R ȘTE:
Art.1. Se aproba contractarea unei finan ri rambursabile interne, in valoare de maxim
1.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani, in vederea refinantarii imprumutului contractat
de la BCR in baza contractului de credit nr. 280/50921/2006 si a Actului Aditional nr.
280/20921/h/2010 pentru echilibrarea serviciului datoriei publice.
Art.2. Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii.
Art.3. Garantarea finantarii se va face cu veniturile proprii ale bugetului local.

Art.4.
Din bugetul local al Ora ului Sebi se asigur plata:
a. Serviciului anual al datoriei publice locale;
b. Oric ror impozite i taxe aferente realiz rii refinantarii imprumutului contractat;
c. Altor cheltuieli neeligibile ale finan rii rambursabile men ionate la art. 1.
Art.5.(1) Pe întreaga durat a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obliga ia s publice pe pagina de internet a Ora ului Sebi urm toarele date:
a. hot rârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum i orice modific ri
i/sau complet ri ale acesteia;
b. valoarea finan rii rambursabile contractate în valuta de contract;
c. gradul de îndatorare a Ora ului Sebi
d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gra ie i a
perioadei de rambursare a finan rii rambursabile;
e. dobânzile, comisioanele i orice alte costuri aferente fiecarei finan ri rambursabile;
f. pl ile efectuate din fiecare finan are rambursabil .
(2) Datele prev zute la alin. (1) se actualizeaz în prima decad a fiec rui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanc iunile prev zute de lege.
Art.6. Se imputernice te Primarul Ora ului Sebi s stabileasc
i s aprobe
caracteristicile finan rii bancare, în func ie de mediul economico-financiar.
Art.7. Se împuternice te Primarul Ora ului Sebi s semneze în numele i pentru
Ora ul Sebi , contractul de finan are, acordul/acordurile de garantare ale finan rii rambursabile
i orice alte documente necesare ob inerii i derul rii finan rii.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz Primarul Ora ului
Sebi .
Art.9. Prezenta hot râre se comunic cu:
- Primarul Orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis
- Institutia Prefectului- Jude ul Arad.
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ROMÂNIA
PRIM RIA ORA ULUI SEBI
Cabinet Primar
Nr. 3631 din 10.06.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea contract rii unei finanț ri rambursabile interne in valoare de
maxim 1.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale
Administra ia public a Ora ului Sebi , în conformitate cu mandatul primit din partea
cet enilor i cu obliga iile prev zute de legisla ia în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea
dezvolt rii durabile a comunit ii locale i asigurarea c tre toti membrii comunit ii locale de
servicii publice de calitate. Refinan area par ial a datoriei publice locale existente care s
asigure îndeplinirea acestor obiective este apreciat ca fiind necesar de c tre întreaga
administra ie public local .
În acest sens, aparatul de specialitate al Consiliului Local al ora ului Sebi , a identificat
principalele obiective de investi ii necesare a fi executate. Asigurarea sumelor necesare
finan rii investi iilor necesit importante resurse financiare, resurse care nu se reg sesc în
totalitate în bugetul local al ora ului Sebi , astfel încât trebuie identificate noi surse de finan are.
Contractarea unui împrumut pe termen lung
Contractarea unui împrumut pe termen lung asigur accelerarea dezvolt rii locale.
Proiectele de investi ii prioritare au fost realizate în avans, iar investi ia a adus beneficii în scurt
timp comunit ii locale.
Rambursarea capitalului împrumutat într-o perioad de 10 ani va consacra echitatea
între generații, respectiv principiul conform c ruia „ cei care beneficiază de un proiect trebuie
să plătească pentru el”
Garantarea finantarii se va face cu veniturile proprii ale bugetului local.
Concluzii – propuneri
inând cont de faptul c bugetul local nu dispune de fondurile necesare i suficiente
pentru finan area obiectivelor de investi ii realizate.
Pentru asigurarea unei utiliz ri eficiente a resurselor financiare i pentru minimizarea
costurilor finan rii,
Se propune: aprobarea Proiectului de Hot râre privind contractarea unei finan ri
rambursabile, conform anexei 1, pentru refinan area datoriei publice locale.
Primar
Dr.ec. FEIES GHEORGHE PETRU

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
16.06.2015
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 16.06.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 16.06.2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 25.05.2015 si la sedinta din 29.05.2015
3. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei responsabila pentru tinerea Registrului de
evidenta a datoriei publice a orasului Sebis, respectiv a Registrului de evidenta a garantiilor
locale.
4. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii pentru Aparatul de Specialitate al
Primarului orasului Sebis.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe
in valoare de maxim 1.000.000 lei pentru refinantarea datoriei publice locale.
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
7. Prezentarea copiei Deciziei nr.891 din 28.05.2015 si a copiei raportului de control nr.
804/11.05.2015, intocmite de catre Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Arad.
8. Discutarea si analizarea cererii nr. 2539/2015 depusa de catre Bortis Vasile, domiciliat in
oras Sebis, str. Berzei, nr. 15, judetul Arad, prin care solicita concesionarea a doua terenuri.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR.EC. GHEORGHE FEIES

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
CONSILIUL LOCAL
ORA UL SEBI
HOTARAREA NR. 68
DIN 16.06.2015
privind desemnarea persoanei responsabile pentru inerea Registrului de eviden ă a datoriei
publice locale a ora ului Sebi , respectiv a Registrului de eviden ă a garan iilor locale
Consiliul local al ora ului Sebi , judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Având în vedere:
-Referatul compartimentului de specialitate nr. 3678 din 15.06.2015, prin care se propune
Consiliului local aprobarea desemnării unei persoane responsabile pentru inerea Registrului de
eviden ă a datoriei publice, respectiv a Registrului de eviden ă a garan iilor locale;
-În temeiul prevederilor capitolului I punctul 9 din Anexa la Ordinul Ministrului
finan elor publice nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea
i raportarea datoriei publice, cu modificările i completările ulterioare;
- inând seama de dispozi iile art. 62 din Legea nr. 273/2006, privind finan ele publice
locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i ale OUG nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările i completările ulterioare;
-Văzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului local;
În baza prevederilor art.36 alin (2) lit.”a”, alin. (3) lit. ”b” i art. 45 din Legea nr.
215/2001, adminidtra iei publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
ART.1. Se desemnează ca persoană responsabilă pentru inerea Registrului de eviden ă
a datoriei publice locale a ora ului Sebi , respectiv a Registrului de eviden ă a garan iilor locale
dl. Ulica Adrian Calin, sef Serviciu Contabilitate-Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis.
ART.2. Fisa postului domnului Ulica Adrian Calin se completeaza cu atributii privind
tinerea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor
locale ale orasului Sebis, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
ART.3.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredin ează Serviciul
Contabilitate-Buget si domnul Ulica Adrian Calin.
ART.4.
Prezenta hotarare se comunică cu:

Institu ia Prefectului- Jude ul Arad

Serviciul Contabilitate-Buget

Persoana cu atributii in domeniul Resurese Umane

Dl. Ulica Adrian Calin
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.67
DIN 16.06.2015
aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 25.05.2015 si la sedinta din 29.05.2015
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 25.05.2015
- procesul verbal incheiat la sedinta Consiliului Local Sebis din data de 29.05.2015
- 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 verbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 25.05.2015 si la sedinta din
29.05.2015.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 69
DIN 16.06.2015
privind modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
Orasului Sebis

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a Primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies,
- referatul intocmit de catre d-ra Halmagian Clara, consilier juridic
- Hotararea Consiliului Local Sebis 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
- prevederile art. 107 alin 2, lit b din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.6 alin. 4 si ale art. 26 alin.1 si 3 din Legea nr. 284/2010-legea cadru
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile art.1 si 2 din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
cu modificarile ulterioare
- prevederile art.36 alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate
al Primarului Orasului Sebis, dupa cum urmeaza:
-transformarea postului vacant de functie publica de executie de
consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului (pozitia 35 din Statul de Functii,
ID 413312), in consilier clasa I, gradul profesional asistent;
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana
cu atributii in domeniul resurse umane si se comunica cu:
- persoana cu atributii in domeniul resurselor umane
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .
- Serviciul Contabilitate Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici
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