ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 113
DIN 29.11.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni
Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat in sedinta ordinara,
Având în vedere:
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;
-prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei
publice locale;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea
administraţiei publice locale, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul consilier local Demetrescu Radu se desemneaza preşedinte de şedinţă
pentru urmatoarele 3 luni, respectiv decembrie 2016-februarie 2017.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.112
DIN 29.11.2016
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2016
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile HG nr. 423/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor aprobate prin
lege pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale
integrati in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume
unitatilor de invatamant de masa, pentru anul 2016
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 195 din 18.10.2016 pentru modificarea anexei
la Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 182/28.09.2016 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale din judetul Arad a sumelor stabilite pentru finantarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de
masa pentru anul 2016
- Prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, prin care
se propune rectificarea bugetului local al orasului Sebis, conform influentelor intervenite
si prezentate in referatul compartimentului de specialitate
- 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
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2016,
conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis si se
comunica cu:
- Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.110
DIN 29.11.2016
privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele
situate in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-expunerea de motive prezentată de domnul primar Feieş Gheorghe, din care reiese
necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind prelungirea pe termen de 1 an a
contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului,
nr.3
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului
Local Sebis
- prevederile art.8 alin.4 lit.”a” şi alin.5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea OG nr. 6/2014 pentru modificarea si
completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 36 alin.2 litera c si alin.5 litera b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile la zi
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile la zi
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru
locuintele situate in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, conform tabelului anexat.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis pentru semnarea actelor aditioale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza primarul orasului
Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad;
 Primarul Oraşului Sebiş;
 Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis;
 Serviciul Contabilitate –Buget, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru,
Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
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HOTARAREA NR.109
DIN 29.11.2016
privind stabilirea preturilor de referinta pentru vanzarea la licitatie publica a masei
lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a unitatii administrativ
teritoriale 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,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 2153/21.11.2016
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 7264/21.11.2016, prin care solicita
stabilirea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa din padurea UAT
- Prevederile HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
- În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice
de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor
de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea
pădurilor din România,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare
- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a 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, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
ART.1. Se stabilesc preturile de referinta pentru vanzarea la licitatie publica a
masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietatea publica a unitatii administrativ
teritoriale Sebis, in baza propunerii Ocolului Silvic Privat,, Codrii Zarandului’’ Sebis,
dupa cum urmeaza :
-partida nr. 757 cu un volum brut 630 mc-prêt 146 lei/ mc
-partida nr. 815 cu volum brut 1004 mc-prêt 176 lei/mc
-partida nr. 942 cu un volum brut 153 mc-prêt 210 lei/mc
ART.2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Ocolul
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis si se comunica:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis
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ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 102
DIN 29.11.2016
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
29.11.2016
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 29.11.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 29.11.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 19.10.2016.
3. Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302677
Sebis cu nr. cad. 302677 in suprafata de 791 mp.
4. Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302676
Sebis cu nr. cad.302676 in suprafata de 263 mp.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul
2017, pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Sebiş.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea si modificarea Statului de Functii al Primarului
orasului si a serviciilor publice subordonate.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind distribuirea
energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutii
publice pe perioada noiembrie 2016- 31.10.2017.
8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de referinta pentru vanzarea la licitatie
publica a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a unitatii
administrativ teritoriale Sebis
9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii pe termen de 1 an a contractelor de
inchiriere pentru locuintele situate in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3
10. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului nr.342 din 02.11.2016 privind
rectificarea bugetului local al orasului Sebis.
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2016.
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
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JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 106
DIN 29.11.2016
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017,
pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş
Consiliul Local al oraşului Sebiş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul oraşului
Sebiş, domnul Feieş Gheorghe, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării
unei hotărari la proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice, pentru anul 2017, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Sebiş ,
În conformitate cu prevederile art.10-13 din Ordinul nr.7.660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, ale art.23 din Legea privind statutul funcţionarilor publici nr.188/1999, cu
modificările ulterioare,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 36 alin.9 precum si al art. 45 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata
H O T Ă RAŞ T E :
Art. 1. - Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017,
pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş, conform Anexei la prezenta hotărare.
Art. 2. - Persoana desemnată cu atribuţii de Resurse Umane va duce la
îndeplinire prezenta hotărare.
Art. 3. - Prezenta hotărare se comunică cu:
-Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
-Primarul oraşului Sebiş
-Persoana desemnată cu atribuţii de Resurse Umane
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei oraşului Sebiş
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ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 108
DIN 29.11.2016
Privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind distribuirea energiei
termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutii
publice pe perioada noiembrie 2016- 31.10.2017
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
-adresa nr. 568 din 28.10.2016 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 6819 din 28.10.2015, prin care solicita
aprobarea pretului de prestare de servicii pentu agentii economici si institutii publice,
conform Structurii pe elemente de cheltuieli anexate;
-prevederile Legii nr. 325/2006- Legea serviciului public de alimentare cu energie
termica
-prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
-prevederile Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 91/2007 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului de alimentare cu energie
termica
-prevederile art.36 alin.2 litera d, alin.6 litera a pct.14, alin. 9 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
H O TARAS T E :
ART.1. Se aproba pretul/tariful de 334 lei/Gcal fara TVA pentru prestarea de servicii
privind distribuirea energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii
economici si institutii publice, pentru perioada noiembrie 2016-31.10.2017, conform
Structurii pe elemente de cheltuieli intocmita de SC Termo-Construct SA si anexata.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea SC
Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu :
- Institutia Prefectului- Judetul Arad.
- SC Termo- Construct SA Sebis
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.103
DIN 29.11.2016
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 19.10.2016 a
Consiliului Local Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
19.10.2016
- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ARTICOL UNIC. Se aprobă procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 19.10.2016 a Consiliului Local Sebis.
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HOTARAREA NR. 107
DIN 29.11.2016
privind aprobarea Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Orasului
Sebis si a serviciilor publice subordonate
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 Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata
- prevederile Legii nr. 284/2010- lege cadru privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile la zi
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- 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. Incepand cu data adoptarii prezentei se aproba Statul de functii al
Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sebis si a serviciilor publice
subordonate, dupa cum urmeaza :
- postul vacant de referent TPII din cadrul Compartimentului Cultura,
Muzeu, Biblioteca se transforma in post de consilier debutant;
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
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DIN 29.11.2016
Privind vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302677 Sebis cu nr.
cad.302677 in suprafata de 791 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, Cadastru din cadrul
Primariei Sebis;
-raportul de evaluare a terenului inscris in CF nr. 302677 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 TARAS T E :
ART.1
Se aproba vanzarea la licitatie publica organizata in conditiile legii a terenului
intravilan inscris in CF nr. 302677 Sebis cu nr. cad.302677 in suprafata de 791 mp.
ART.2. Se aproba pretul de pornire al licitatiei pentru terenul mentionat la art.1 din
prezenta hotarare la 8881 lei, adica 1978 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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HOTARAREA NR. 105
DIN 29.11.2016
Privind vanzarea la licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302676 Sebis cu nr.
cad.302676 in suprafata de 263 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. 302676 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 TARAS T E :
ART.1
Se aproba vanzarea la licitatie publica organizata in conditiile legii a terenului
intravilan inscris in CF nr. 302676 Sebis cu nr. cad.302676 in suprafata de 263 mp
ART.2. Se aproba pretul de pornire al licitatiei pentru terenul mentionat la art.1 din
prezenta hotarare la 2955 lei, adica 658 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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HOTARAREA NR.111
DIN 29.11.2016
Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr.342 din 02.11.2016 privind
rectificarea bugetului local al 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,
- Dispozitia Primarului orasului Sebis nr.342 din 02.11.2016 privind rectificarea
bugetului local al orasului Sebis
- Prevederile art. 49 alin.5, art. 82 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale,
cu modificarile si completarile la zi
- Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala
- 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 valideaza Dispozitia Primarului orasului Sebis nr.342 din 02.11.2016
privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu:
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .
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