
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 80 

DIN 23.07.2015 

 

Privind modificarea Regulamentului/Statutului si a Actului constitutiv ale Clubului 

Sportiv National Sebis, validarea Biroului Executiv si a Comisiei de cenzori a Clubului 

Sportiv National Sebis si aprobarea  contractului de finantare 

 

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

             Avand in vedere: 

            -expunerea de motive nr. 4330 din 17.07.2015 a primarului orasului Sebis, dr. ec. 

Gheorghe Feies 

            -referatul nr. 4331 din 17.07.2015 intocmit de catre Serviciul Contabilitate din 

cadrul Primariei orasului Sebis 

            -prevederile art.3 alin.1, art.12, art. 13 si Titlul XI din Legea nr. 69/2000 privind 

educatia fizica si sportul, modificata si completata 

            -prevederile art. 3 alin.2, art.11, art. 12, art.20 litera h si litera k si Anexa nr.2, 

Cap. II, punct 9, litera b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

modificata si completata 

             -prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general 

             -prevederile Hotararii de Guvern nr. 1477/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportiva, modificata si completata 

            -procesul verbal nr.1 din 21.07.2015 incheiat la sediul Clubului Sportiv 

‘’National’’ Sebis, din Sebis, judetul Arad in Adunarea Generala Ordinara de alegeri 

            -prevederile  art. 36 alin.2 litera d si e, alin.6 lit.a, pct.6 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 T A R A S T E: 

 

ART.1.   Se aproba modificarea Regulamentului/Statutului si a Actului Constitutiv ale  

Clubului Sportiv National Sebis, conform anexelor la prezenta hotarare. 

ART.2.    Se valideaza Biroul Executiv/Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv 

National Sebis , dupa cum urmeaza : 

- Cojocaru Calin Alexandru-presedinte 

- Borlea Radu-vicepresedinte      

- Vanci Constantin-secretar 

- Tatar Elena-trezorier 

- Dance Lazar-membru 

- Musca Dumitru-membru 

- Mersca Cosmin-membru   

ART.3.      Se valideaza Comisia de cenzori a Clubului Sportiv National Sebis, dupa cum 

urmeaza : 

- Gavra Ovidiu-presedinte 

- Tica Irina-membru 

- Kozak Margareta-membru                                

ART.4.  (1)  Clubul Sportiv National Sebis va asigura dezvoltarea miscarii sportive de 

performanta pe raza orasului Sebis, respectand angajamentele asumate in contractul de 

sustinere financiara. 



                

 

               (2) Consiliul Local al orasului Sebis va asigura finantarea Clubului Sportiv 

National Sebis pentru activitatile sportive ale echipei de fotbal cu suma de 258.000 lei 

necesara in activitatea sportiva desfasurata incepand cu luna august 2015-31.12.2015, 

suma prevazuta in bugetul local pe anul 2015 la Cap.67.02 Cultura, recreere, religie. 

               (3) Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor si a metodologiei de 

decontare, anexate la contractul de finantare. 

ART.5.     Se imputerniceste primarul orasului Sebis sa semneze contractul de finantare, 

prevazut in Anexa, care face parte din prezenta hotarare. 

ART.6.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul 

Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis si persoana care exercita controlul 

financiar preventiv propriu in cadrul Primariei orasului Sebis  

ART.7.       Prezenta hotarare  se comunica cu: 

          -         Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

          -         Club Sportiv National Sebis. 

          -         Institutia Prefectului - Judetul Arad 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                              SECRETAR 

        ING. JR. DEMETRESCU RADU                                       SIRB LAVINIA  
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HOTARAREA NR. 78 
DIN 23.07.2015 

 

privind modificarea  Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat 
de Gestionare a Deseurilor Arad. 

 

 

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judetul Arad, întrunit în şedinţă ordinară 
            Având în vedere: 

 Adresa nr.760/19.06.2015  emisă de către Asociaţia de  Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 
înregistrata la Primăria oraşului Sebiş la nr. 3890/24.06.2015; 

 Art. 2 din Dispoziţia nr. 239/12.05.2015 privind modificarea Statutului Asociaţiei, 
prin includerea în cuprinsul acestuia a unor clauze referitoare la răspunderea 
fiecărui membru asociat care nu se conformează obligaţiei de plată anuală a 
cotizaţiei anuale; 

 Hotărârea nr. 44/12.06.2015 aprobată în şedinţa AGA din cadrul Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad; 

 Referat  întocmit de Compartimentul de Specialitate; 
 Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a 

statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu  obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice; 

 Prevederile art. 21 alin.(2) lit.f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000, privind 
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Dispoziţiile  art. 16 alin 2, lit. h) din Statutul Asociaţiei privind modificarea 
statutului  Asociaţiei; 

 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificări şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 1. 
 

Art.2  Se abrobă  Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 2. 
 

Art.3  Se împuterniceşte cu mandat special dl. Dr. Ec. FEIES GHEORGHE PETRU 
reprezentant al Oraşului Sebiş, cetăţean român, născut la data de 28.06.1955 în  Ineu, 
judeţul Arad, domiciliat în Sebiş, str. Orizontului, nr. 6 B, posesor al CI  seria AR nr. 



678306, eliberat/ă de SPCLEP Sebiş la data de 20.06.2014, care în Adunarea Generală  a 
Asociaţilor să voteze, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului 
Sebiş documente care vizează acte adiţionale privind modificarea Actului Constitutiv şi 
al Statutului Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad. 
 

Art.4    În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al oraşului Sebiş, desemnat 
la art.3 se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Consiliului 
Local al oraşului Sebiş, vor fi reprezentate de către Demetrescu Radu, cetăţean român, 
născut la data de 24.11.1955, în Plescuta, judeţul Arad, domiciliat în Sebis, str. 
Zarandului, nr.22, posesor al CI seria AR, nr.607386, eliberat/ă de SPCLEP Sebis având 
funcţia de viceprimar 
 

Art.5  Se mandatează d-na Gabriela Sofia Barbu, posesoare a CI seria AR. 
Nr.520790, eliberată de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea  Statutului modificat al  Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la 
instituţiile publice abilitate. 
 

Art.6  În situaţia în care persoana împuternicită la art. 5, nu poate să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Statutului modificat al Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară  Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la 
instituţiile publice abilitate, preşedintele Asociaţiei va mandata o altă persoană în acest 
scop. 
 

Art.7   Prezenta  hotărâre comunică: 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad 
 Asociaţiei de  Dezvoltare IntercomunitarăSistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad; 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                               SECRETAR 

        ING. JR. DEMETRESCU RADU                                        SIRB LAVINIA  
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HOTARAREA NR 76 
DIN 23.07.2015 

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

vacanta,  doamnei Popescu Loredana Manuela 
  
       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.3916 /26.06.2015, depusa la Primaria orasului Sebis de catre domnul Budea Adrian titular 
al contractului de închiriere nr. 1266/19.03.2010 si a actului aditional nr.1/2015, prin care solicita 
rezilierea contractului de inchiriere pentru locuinţa ANL situată în Sebiş, Calea Aradului, nr. 3, bl. 2, 
et.1, ap. 7 ; 
-cererea nr. 3874/23.06.2015 a doamnei Popescu Loredana Manuela, domiciliata în Sanleani, nr. 66,  
prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL; 
-procesul verbal  din 20.07.2015 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din care 
rezulta ca domnul Budea Adrian, renunta la locuinta ANL repartizata in anul 2010 si stabileste ca 
doamna Popescu Loredana Manuela, domiciliata in Sanleani, nr.66/A, judetul Arad, indeplineste 
conditiile pentru a-i fi repartizata locuinta ramasa vacanta. 
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis 
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
-prevederile Hotarârii 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.   Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se repartizeaza locuinta ramasa vacanta, 
construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 2, 
et.1, ap. 7, judetul Arad, urmare a renuntarii la locuinta de catre domnul Budea Adrian, catre doamna 
Popescu Loredana Manuela, domiciliata în loc. Sanleani, nr. 66/A, Judetul Arad. 
ART.2.      Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul orasului Sebis. 
ART.3.      Prezenta hotarare se comunica: 

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

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                               SECRETAR 
           ING. JR. DEMETRESCU RADU                                          SIRB LAVINIA  
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HOTARAREA NR. 77 
DIN 23.07.2015 

 
Privind aprobarea contract rii unei finan ri rambursabile interne în valoare de maxim 

9.000.000 lei pentru refinan area datoriei publice locale a Orasului Sebis 

       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. 4.328 din 17.07.2015; 

 Referatul nr. 4399  din 21.07.2015 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 si garantarea unei finan ri rambursabile interne, in 
valoare de  maxim 9.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, in vederea refinantarii 
datoriei publice locale pentru imprumuturile  contractate de la BCR in baza contractelor  de 
credit: 

contract nr.280/50921/2006 si a Actului Aditional nr. 280/20921/h/2010  
contract nr. 483/58128/2005 si a Actului Aditional nr. 463/58128/k/2010 
contract nr.80/1985/2008  
 



 
 

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, sa negocieze contractul de finantare 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. 

 

 

            

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

  CONSILIER                                                             SECRETAR 

        ING. JR. DEMETRESCU RADU                                        SIRB LAVINIA  

 

 

 

 
 
 



 
 
 
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 
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HOTARAREA NR.72 

DIN 23.07.2015 

 

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

23.07.2015 

 

           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 23.07.2015, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 23.07.2015. 

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

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 16.06.2015  

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii solutiei P.U.Z. a investitiei  Construire Zona 

Industriala de Depozitare si Prelucrare a lemnului, Sebis, str. Abatorului, FN, beneficiar Vanciu 

Paul Catalin si sotia Vanciu Andreea Maria. 

4.  Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului orasului Sebis nr.207 din 

30.06.2015 privind modificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015 

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

destinata inchirierii ca urmare a expirarii contractului de inchiriere a titularului locuintei, 

doamnei Popescu Loredana. 

6.   Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 

valoare de maxim 9.000.000 lei pentru refinantarea datoriei publice locale a orasului Sebis. 

7.    Proiect de hotarare privind modificarea  Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Arad. 

8.   Proiect de hotarare privind   repozitionarea si rectificarea suprafetei inscrisa in CF nr. 

300547 Sebis cu nr. cad. 365 

9.   Proiect de hotarare privind  modificarea  Regulamentului/Statutului si a Actului constitutiv 

ale Clubului Sportiv National Sebis, validarea Biroului Executiv si a Comisiei de cenzori a 

Clubului Sportiv National Sebis si aprobarea contractului de finantare 

10.   Raport  privind situatia gestionarii bunurilor apartinand orasului Sebis pe anul 2014. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                               SECRETAR 

           ING. JR. DEMETRESCU RADU                                         SIRB LAVINIA  
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HOTARAREA NR.73 
DIN 23.07.2015 

 
aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului 

Sebis din data de 16.06.2015  
 

            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 
16.06.2015 

- 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 
ordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 16.06.2015. 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                               SECRETAR 

        ING. JR. DEMETRESCU RADU                                        SIRB LAVINIA  



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.74 

DIN 23.07.2015 

 

Privind aprobarea insusirii solutiei P.U.Z. a investitiei Construire Zona Industriala de 

Depozitare si Prelucrare a lemnului, Sebis, str. Abatorului, FN, beneficiar Vanciu Paul 

Catalin si sotia Vanciu Andreea Maria, 

 proiect intocmit de SC ,, Pro Urban’’ SRL 

 

                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 Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis; 

               -prevederile art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -prevederile art.34-41 din Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

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

publica 

               -prevederile art.36(2) alin.5 litera c din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata; 

               -proiectul nr. 17/2014, faza P.U.Z. denumire proiect Construire Zona Industriala 

de Depozitare si Prelucrare a lemnului, Sebis, str. Abatorului, FN, beneficiar Vanciu Paul 

Catalin si sotia Vanciu Andreea Maria, proiect intocmit de SC ,, Pro Urban’’ SRL 

               -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 aproba insusirea solutiei propusa prin documentatia P.U.Z. a investitiei 

Construire Zona Industriala de Depozitare si Prelucrare a lemnului, Sebis, str. Abatorului, 

FN, beneficiar Vanciu Paul Catalin si sotia Vanciu Andreea Maria, proiect intocmit de 

SC ,, Pro Urban’’ SRL Arad, conform documentatiei tehnice anexata, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

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

comunica cu: 

                  -Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis; 

                  -Primarul orasului Sebis; 

                  -Institutia Prefectului- judetul Arad. 
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HOTARAREA NR. 79 

DIN 23.07.2015 

 

Privind  repozitionarea si rectificarea suprafetei inscrisa in CF nr. 300547 Sebis cu nr. 

cad. 365 

 

              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 Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru din cadrul Primariei 

Sebis  

-documentatia cadastrala privind rectificarea imobilului inscris in CF nr.300547 Sebis,   

intocmita de catre SC TOPO SERVICE SRL 

-prevederile Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 

inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 

-prevederile art.36(2) lit. c 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 repozitionarea si rectificarea suprafetei inscrisa in CF nr. 300547 cu 

nr. Cad. 365 de la 4401 mp  la 4361 mp, conform Documentatiei cadastrale, intocmita de 

catre SC TOPO SERVICE SRL, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.     Prezenta hotarare intra in vigoare dupa obtinerea vizei de la OCPI Arad pentru 

Documentatia  cadastrala a imobilului, inscris in CF nr. 300547 Sebis 

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

Sebis si se comunica cu: 

                   - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Biroul Impozite si 

Taxe Locale, Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis. 

                    - Institutia Prefectului- Judetul Arad. 
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HOTARAREA NR. 75 

DIN 23.07.2015 

 

Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 207 din 30.06.2015  privind 

modificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015 

 

            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 art. 49 alin.5 si 82 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile la zi 

- referatul intocmit de catre domnul Ulica Adrian-Sef Serviciu Contabilitate-Buget,  

- Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 207 din 30.06.2015  privind modificarea 

bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015 

- prevederile art.36 alin.2 litera b din Legea nr.215/2001, 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 

 

 

                                                    HOTARASTE: 

 

           ART. 1.  Se valideaza Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 207 din 30.06.2015 

privind modificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015, conform inflentelor 

intervenite, evidentiate in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

           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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