
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.85 

DIN 19.09.2016 

 

Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis  

 

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

             Avand in vedere: 

            -referatul prin care se propune aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de 

Boli Cronice Sebis, 

            -prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

            -prevederile OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare 

            -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.   Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba Statul de functii la 

Spitalul de Boli Cronice Sebis, conform Anexei nr.1, care face 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 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                        SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                           SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

COSNILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.86 

DIN 19.09.2016 

 

                  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  

                                     al Consiliului Local al orasului Sebis 

 

 

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

               Avand in vedere: 

             -proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Sebis dr.ec.Gheorghe Feies; 

             -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis; 

             -prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

             -prevederile OG nr.35/2002 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

             -prevederile  Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

             -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala; 

             -prevederile art.36(3) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

               In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata 

 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

ART.1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 

orasului Sebis, judetul Arad, prevazut in Anexa nr.1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

ART.2.    Prezenta hotarare se va comunica cu Institutia Prefectului- judetul Arad si va fi 

adusa la cunostinta publica, cetatenilor orasului Sebis, prin afisare la sediul Primariei. 
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ROMÂNIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 90 
DIN 19.09.2016 

 
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa 

vacanta, doamnei Marta Daniela Alina. 
 

  
       Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
       Având în vedere :  
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive  
-cererea nr. 5549 din 31.08.2016 a doamnei Marta Daniela Alina, domiciliata în Prunisor, nr. 
195, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL; 
-procesul verbal nr. 5584 din 01.09.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a 
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă în Bl.3, et.2, ap.9, se repartizeaza 
doamnei Marta Daniela Alina, care îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 45 
de puncte),  
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte;  
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;  
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.114/1996; 
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
        În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea 
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,  
 

HOTARASTE: 
 
ART.1.   Se aproba incepand cu 01.10.2016 repartizarea locuintei  ramasa vacanta, construita 
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 3, 
et.2, ap.9 judetul Arad,  doamnei Marta Daniela Alina, domiciliata in Prunisor, nr. 195,  judetul 
Arad. 
ART.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul orasului 
Sebis. 
ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Primarul orasului Sebis 
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis 
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
- Institutia Prefectului-judetul Arad 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.91 
DIN 19.09.2016 

 
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa 

vacanta, domnului Spataru Denis Elvis 
 

  
       Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
       Având în vedere :  
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive  
-cererea nr. 5536 din 30.08.2016 a domnului Spataru Denis Elvis, domiciliat în Joia Mare, nr. 
89,jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL; 
-procesul verbal nr. 5583 din 01.09.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a 
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă în Bl.2, et.1, ap.8, se repartizeaza 
domnului Spataru Denis Elvis, care îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 48 
de puncte),  
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte;  
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;  
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.114/1996; 
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor 
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
        În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea 
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,  
 

HOTARASTE: 
 
ART.1.   Se aproba incepand cu 01.10.2016 repartizarea locuintei  ramasa vacanta, construita 
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 2, 
et.1, ap.8, judetul Arad,  domnului Spataru Denis Elvis, domiciliat in Joia Mare, nr. 89,  judetul 
Arad. 
ART.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul orasului 
Sebis. 
ART.3.    Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Primarul orasului Sebis 
- Biroul Impozite si Taxe locale 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 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

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, 

-   adresa nr. ARGSTZ 8359/30.08.2016 emisa de Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala-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 Sebis la nr. 5554/31.08.2016, prin care se 

comunica repartizarile din trimestrul III 2016 

-    adresa nr. 1213/2016 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la Primaria Sebis 

la nr. 5818/2016 

-    Prevederile art. 19 alin.2 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile ulterioare; 

  -   Prevederile art. 36 alin.2 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile la zi 

-    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 . 

 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

DR.EC. GHEORGHE FEIES 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.92 

DIN 19.09.2016 

 

privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  in comisia de concurs 

si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director medical din cadrul 

Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice Sebis si aprobarea componentei 

Comisiei de concurs 

 

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

               Avand in vedere: 

              -adresa  nr. 1210 din 15.09.2016 transmisa de catre Spitalul de Boli Cronice 

Sebis, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.5819 din 15.09.2016, prin care solicita 

desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  in comisia de concurs si de 

solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director medical din cadrul 

Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice Sebis si aprobarea componentei 

Comisiei de concurs 

              -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 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 medical din cadrul Comitetului director-Spitalul de 

Boli Cronice Sebis, domnul Gavrila Cornel 

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

medical din cadrul Comitetului director al Spitalului de Boli Cronice Sebis, care va avea 

loc in data de 29.09.2016, dupa cum urmeaza : 

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

         -   ec. Gavrila Cornel-consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis-membru 

         -   dr. Cotuna Cristina –medic primar igiena din partea DSP Arad-membru  

         -  dr. Alda Ioan-medic primar pneumolog din partea Camerei judetene a medicilor 

Arad-observator 

         - dr. Stan Teodor-medic specialist obs.ginecologie–reprezentantul Colegiului 

medicilor 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, domnul Schiop Iustin 

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. Ciura Denisa-medic  primar med. de laborator in cadrul Spitalului de Boli 

Cronice Sebis-presedinte comisie 

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

 



 

- Ec. Balita Monica-consilier gr.superior din partea DSP Arad-membru 

- dr. Alda Ioan-medic primar pneumolog din partea Camerei judetene a 

medicilor Arad-observator 

- dr. Popescu Loredana-medic specialist pneumolog reprezentantul Colegiului 

medicilor 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. 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 83 

DIN 19.09.2016 

 

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

19.09.2016 

 

           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 19.09.2016, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 19.09.2016. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 19.08.2016. 

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 

Sebis. 

4.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  al 

Consiliului Local al orasului Sebis. 

5.     Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor autoritatii publice locale care sa 

faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct  la 

Liceul Teoretic Sebis. 

6.     Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului autoritatii publice locale care sa 

faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Clubul Copiilor Sebis 

cu Filiala Ineu. 

7.      Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016. 

8.   Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri 

destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Marta Daniela Alina. 

9.   Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri 

destinata inchirierii ramasa vacanta, domnului Spataru Laurentiu Daniel.  

10.   Proiect de hotarare  privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale  in 

comisia de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director medical 

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

Comisiei de concurs. 

11.  Discutarea si analizarea cererii nr. 5394 din 22.08.2016 depusa de catre Miculit Dan, 

professor la Centrul Cultural Judetean Arad, prin care solicita alocarea sumei de 3500 lei. 
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HOTARAREA NR.84 
DIN 19.09.2016 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 19.08.2016 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 
19.08.2016 

       -   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 19.08.2016 a Consiliului Local Sebis. 
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JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.88 

DIN 19.09.2016 

 

privind desemnarea reprezentantilor autoritatii publice locale care sa faca parte din 

comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Clubul Copiilor Sebis filiala 

Ineu 

 

               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  nr. 4/12.09.2016 transmisa de catre Clubul Copiilor Sebis cu Filiala 

Ineu, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.5764 din 13.09.2016, prin care solicita 

desemnarea unui reprezentant al admnistratiei publice locale care sa faca parte din 

comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director la Clubul Copiilor Sebis 

              -prevederile art.11 alin.3 din Ordinul nr. 5080/31.08.2016 privind Metodologia 

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar 

              -prevederile art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.1 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

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

pentru ocuparea functiei de director la Clubul Copiilor Sebis, dupa cum urmeaza: 

                   -prof. Vekas Rodica-consilier local 

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

Clubului Copiilor Sebis. 

ART.3.       Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                         -persoana desemnata 

                        - Clubul Copiilor Sebis 

                         -Institutia Prefectului-  Judetul Arad. 
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HOTARAREA NR.87 

DIN 19.09.2016 

 

privind desemnarea reprezentantilor autoritatii publice locale care sa faca parte din 

comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct  la Liceul 

Teoretic 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  nr. 1347/1/12.09.2016 transmisa de catre Liceul Teoretic Sebis, 

inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.5758 din 13.09.2016, prin care solicita 

desemnarea a doi reprezentanti ai admnistratiei publice locale care sa faca parte din 

comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct de la Liceul 

Teoretic Sebis 

              -prevederile art.11 alin.3 din Ordinul nr. 5080/31.08.2016 privind Metodologia 

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar 

              -prevederile art. 36 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a pct.1 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

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

pentru ocuparea functiei de director si director adjunct la Liceul Teoretic Sebis, dupa cum 

urmeaza: 

                  -prof. Barna Gheorghe-consilier local 

                  -ing. Popovici Lazar-consilier local 

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

Liceului Teoretic Sebis. 

ART.3.       Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                         -persoanele desemnate 

                        - Liceul Teoretic Sebis 

                         -Institutia Prefectului-  Judetul Arad. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                        SECRETAR 

Sing. TOMA TEODOR                                           SIRB LAVINIA 
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