
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.98 

DIN 19.10.2016 

privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  in comisia de concurs 

si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil 

din cadrul Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice Sebis, aprobarea 

componentei Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor 

 

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

               Avand in vedere: 

              -expunerea de motive nr. 6470 din 13.10.2016 a primarului orasului Sebis, dr. 

ec. Gheorghe Feies 

              -adresa nr. 1302 din 10.10.2016 transmisa de catre Spitalul de Boli Cronice 

Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 6365 din 11.10.2016, prin care solicita 

desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  in comisia de concurs si de 

solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil din 

cadrul Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice Sebis si aprobarea componentei 

Comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor 

             -referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 

Consiliului Local Sebis 

              -prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

              -prevederile art. 2 alin.2 si alin.5 din Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea 

Metodologiei cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice; 

              -prevederile art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct 3 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile la zi 

              -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

               In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

H O T A R A S T E: 

 

ART.1.  Se desemneaza reprezentant al autoritatii publice locale in comisia de concurs 

pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil din cadrul Comitetului director la 

Spitalul de Boli Cronice Sebis, domnul consilier Schiop Iustin 

ART.2.  Se aproba componenta Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de director 

financiar-contabil din cadrul Comitetului director la Spitalului de Boli Cronice Sebis, 

care va avea loc in data de 31.10.2016, dupa cum urmeaza : 

         -   dr. Sirb Cristian -manager la Spitalul de Boli Cronice Sebis-presedinte comisie 

         -   Schiop Iustin-consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis-membru 

         -   ec. Petrus Adriana –consilier superior din partea DSP Arad-membru  

         -   as. Bonca Delia-reprezentant Sindicatul ,,Sanitas’’ Arad-observator 

         - ec.Sodinca Rodica- birou RUNOS Spitalul de Boli Cronice Sebis-secretar comisie 

ART.3.  Se desemneaza reprezentant al autoritatii publice locale in comisia de 

solutionare a contestatiilor pentru concursul prevazut la art.1, doamna consilier Batrana 

Adriana. 

ART.4.   Se aproba componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul 

de director medical din cadrul Comitetului director  la Spitalul de Boli Cronice Sebis, 

dupa cum urmeaza: 

- Dr. Tanase Simona-director medical in cadrul Spitalului de Boli Cronice 

Sebis-presedinte comisie 

 



 

 

- Batrana Adriana-consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis- membru 

- Ec. Penzes Iuliu-director executiv adj. economic din partea DSP Arad-

membru 

- As. Sandru Otinel-reprezentantul Sindicatului,, Sanitas’’Arad-observator 

- ec.Dronca Lavinica-birou RUNOS Spitalul de Boli Cronice Sebis- secretar 

comisie 

ART.5.     Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

ART.6.       Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                        - Spitalul de Boli Cronice Sebis 

                         -Institutia Prefectului-  Judetul Arad. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.96 

DIN 19.10.2016 

 
Privind stabilirea membrilor Comisiei de licitatie  pentru vanzarea, concesionarea si 

inchirierea de terenuri 

             

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

                   Avand in vedere: 

                  -expunerea de motive prezentata de primarul orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe 

Feies, inregistrata la nr. 6467 din 13.10.2016 

                  -prevederile art. 13 alin 1, art.16 alin.4 din Legea nr. 50/1991, republicata 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare            

                  -referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Sebis  

                  -prevederile art.36 alin 2 litera c, art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata; 

                  -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 

 

                                                 H O T A  R A S T E:  

 

ART.1.  Se stabileste componenta Comisiei de licitatie publica pentru vanzarea, 

concesionarea si/sau inchirierea de terenuri, proprietatea orasului Sebis, in urmatoarea 

componenta: 

                                 -dr.ec. Feies Gheorghe–presedinte comisie; 

                                 -ing.Ranoiu Andreia-secretar comisie; 

                                 -jr.Demetrescu Radu –membru comisie; 

                                 -jr. Sirb Lavinia-membru comisie; 

                                 -ec. Gavrila Cornel –consilier local-membru comisie; 

                                 -ing. Popovici Lazar –consilier local -membru comisie; 

                                 -ec. Miculescu Pavel–membru comisie  

                                 -ec. Ulica Adrian- membru comisie 

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

Sebis si se comunica cu: 

                             -Comisia prevazuta la art.1; 

                             -Institutia Prefectului- judetul Arad; 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.97 

DIN 19.10.2016 

 

Privind stabilirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor in cazul vanzarii, 

concesionarii si inchirierii de terenuri prin licitatie publica 

       

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

                  Avand in vedere: 

                 -expunerea de motive nr. 6469 din 13.10.2016 prezentata de primarul orasului 

Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies 

                 -prevederile art. 13 alin 1, art.16 alin.4 din Legea nr. 50/1991, privind 

autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare            

                 -prevederile art.36 alin 2 litera a si art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata; 

                 -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 stabileste componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor in cazul 

vanzarii, concesionarii si/sau inchirierii terenurilor, proprietatea orasului Sebis, prin 

licitatie publica,  in urmatoarea componenta: 

          -ec. Hogas Mariana- consilier-Serviciul Contabilitate- Buget; 

          -ec. Ilica Dorel- inspector-Biroul Impozite si Taxe Locale; 

          -jr. Petrisor Clara- consilier juridic-Ap. Permanent de lucru al Consiliului 

Local Sebis 

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

Sebis si se comunica cu: 

                             -Comisia prevazuta la art.1; 

                             -Institutia Prefectului -judetul Arad; 

 

               

PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                  SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 

 

 



                                                              

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.93 

DIN 19.10.2016 

 

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

19.10.2016 

 

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 19.10.2016, dupa cum urmeaza: 

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

Local Sebis din data de 19.10.2016. 

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

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 19.09.2016. 

3.   Proiect de hotarare numirea reprezentantilor Consiliului Local Sebis si a supleantilor 

in Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

4.  Proiect de hotarare privind stabilirea membrilor comisiei de licitatie publica pentru 

vanzarea, concesionarea si inchirierea de bunuri. 

5.  Proiect de hotarare privind stabilirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor 

in cazul vanzarii, concesionarii si inchirierii de bunuri prin licitatie publica. 

6.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  

in comisia de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de 

director financiar-contabil din cadrul Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice 

Sebis, aprobarea componentei Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a 

contestatiilor. 

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

302576 Sebis cu nr. top. 1429/a/1/1/1/2 in suprafata de 776 mp. 

8.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului 

Sebis in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Termo-Construct SA Sebis. 

9.  Proiect de hotararea privind  punerea la dispozitia Comisiei interne pentru analizarea 

notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001  a unor terenuri in suprafata de 1796 mp, 

situate  in oras Sebis, in vederea executarii unei decizii civile. 
 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.94 
DIN 19.10.2016 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 19.09.2016 a 

Consiliului Local Sebis  
 

 
            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 
19.09.2016 

       -   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 19.09.2016 a Consiliului Local Sebis. 
 

 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                   SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 
 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 101 

DIN 19.10.2016 

 

Privind  punerea la dispozitia Comisiei interne pentru analizarea notificărilor depuse în 
baza Legii nr.10/2001  a unor terenuri in suprafata de 1796 mp, situate  in oras Sebis, in 

vederea executarii unei decizii civile 

  

 

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

              Avand in vedere: 

             -expunerea de motive a primarului orasului Sebis privind punerea la dispozitia 

Comisiei interne pentru analizarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001  a unor 
terenuri in suprafata de 1796 mp, situate in orasul Sebis in vederea executarii  Deciziei 

civile nr. 174 din 08 iunie 2016 

             -raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru  din cadrul 

Primariei Sebis, prin care se propune punerea la dispozitia Comisiei interne pentru 

analizarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001 a unor terenuri in suprafata de 

1796 mp situate in orasul Sebis, in vederea executarii unei deciziei civile 

             -prevederile Deciziei civile nr.174 din 08.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel 

Timisoara, in dosar nr. 3435/108/2015 

             -prevederile art.36 alin. 2 lit.c, art.39 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 punerea la dispozitia Comisiei interne pentru analizarea notificărilor 
depuse în baza Legii nr.10/2001 a unor terenuri in suprafata totala de 1796 mp, situate  in 

oras Sebis, inscrise in CF nr.300773 Sebis in suprafata de 463 mp,  CF nr.300774 Sebis 

in suprafata de 393 mp,  CF nr.300775 Sebis in suprafata de 445 mp si CF nr. 300776 in 

suprafata de 495 mp, in domeniul privat al orasului Sebis, in vederea executarii Deciziei 

civile nr.174 din 08.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, in dosar nr. 

3435/108/2015, beneficiar Bancila Rodica Melania Simina. 

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

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei 

orasului Sebis.  

ART.3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 

                 -Biroul Impozite si Taxe Locale,  Serviciul Contabilitate –Buget din cadrul 

Primariei Sebis, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului,  

                 -Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.100 

DIN 19.10.2016 

 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sebis in Adunarea 

Generala a Actionarilor la SC Termoconstruct SA Sebis. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

             -initiativa domnului consilier Popovici Lazar, exprimata prin expunerea de 

motive nr.6471/13.10.2016 

             -prevederile art.125 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

             -prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016 

             -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis; 

             -prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit c, art.37 din Legea 

nr.215/2001privind 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 

 

 

 

                                                        H O T A R A S T E  

 

 

ART.1.    Se desemneaza reprezentant al Consiliului Local Sebis in Adunarea Generala a 

Actionarilor la SC Termoconstruct SA Sebis, domnul consilier Gavrila Cornel. 

ART.2.    Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                                    -persoana desemnata 

                                    -Institutia Prefectului- judetul Arad.              

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

                                              

HOTARAREA NR. 95 

DIN 19.10.2016 

 

Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Sebis si a supleantilor in Consiliul de 

Administratie al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

 

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

               Avand in vedere: 

              -expunerea de motive nr. a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies 

privind propunerea de numire a reprezentantilor Consiliului Local al orasului Sebis, 

precum si a membrilor supleanti in Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli Cronice 

Sebis; 

              -prevederile art.187 alin.1 si 2 lit.b si alin.5 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              -referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent 

de lucru al Consiliului Local Sebis, prin care se propune spre aprobare numirea 

reprezentantilor Consiliului Local al orasului Sebis, precum si a membrilor supleanti in 

Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli Cronice Sebis  

              -prevederile art.36 alin 2 lit. d, alin.6 litera a pct.3 si art.115 alin.1 litera 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

           ART.1.  Se aproba numirea reprezentantilor si a membrilor supleanti ai 

Consiliului Local al orasului Sebis in Consiliul de Administratie la Spitalul de Boli 

Cronice Sebis, dupa cum urmeaza: 

                            -  ec. Gavrila Cornel, membru 

                            -  ec. Schiop Iustin, membru 

                            -  ing.Sodinca Petru, membru supleant 

                            -  prof. Barna Gheorghe, membru supleant 

            ART.2.   Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea 

Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 134 din 21.12.2012 privind numirea 

reprezentantilor Consiliului Local Sebis si a supleantilor in Consiliul de Administratie al 

Spitalului de Boli Cronice Sebis 

            ART.3.        Prezenta hotarare se comunica cu: 

                    -            reprezentantii numiti 

                  -            Spitalul de Boli Cronice Sebis 

                    -            Institutia Prefectului -Judetul Arad; 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                     SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR.99 

DIN 19.10.2016 

 

Privind  vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302576 Sebis cu nr. top. 

1429/a/1/1/1/2 in suprafata de 776 mp. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

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

             -raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadstru  din cadrul 

Primariei Sebis; 

             -raportul de evaluare a terenului inscris in CF nr. 302576 Sebis intocmit de catre 

SC Predor&Ralu SRL 

             -prevederile art.36 alin. 2 lit. c, alin. 5 litera b si 123 alin 1 si 2 din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare  

             -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

              In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

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

intravilan inscris in CF nr. 302576 Sebis cu nr. top. 1429/a/1/1/1/2 in suprafata de 776 mp 

ART.2.   Se aproba pretul de pornire al licitatiei pentru terenul mentionat la art.1 din 

prezenta hotarare la 8656 lei, adica 1940 euro, conform raportului de evaluare intocmit de 

catre SC ,,Predor&Ralu’’ SRL 

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

Sebis si se comunica cu: 

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

Biroul Impozite si Taxe Locale,  Serviciul Contabilitate –Buget din cadrul Primariei 

Sebis. 

                   - Institutia Prefectului- Judetul Arad. 
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