
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.29 

DIN 28.04.2017 

 

Privind aprobarea accesarii unui credit in valoare de 1.967.000 lei pentru realizarea investitiilor   

Asfaltari strazi in Orasul Sebis, satele Donceni si Salajeni, precum si pavaje trotuare in Orasul Sebis 

 

      Consiliul Local al orasului Sebis, intrunit in sedinta ordinara publica, 

      Avand in vedere: 

- Expunerea de motive, prezentata de Primarul orasului Sebis, domnul Gheorghe Feies din care 

reiese necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea accesarii unui credit pentru 

realizarea investitiei Asfaltari strazi in orasul Sebis, satele Donceni si Salajeni, precum si pavaje 

trotuare in orasul Sebis 

- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget  din cadrul Primariei orasului Sebis; 

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, actualizata; 

- prevederile art.61, 63 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

- prevederile art.1 alin 1 litera b si alin 5 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea,  

componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 

- prevederile art.36 alin.2 si alin.4 lit.b 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 

 

                                                            HOTARASTE: 

 

                ART.1.  Se aproba contractarea  imprumutului in valoare de 1.967.000 lei, cu plata 

integrala din bugetul local atat a dobanzilor, comisioanelor precum si a rambursarii creditului  

pentru realizarea obiectivelor de investitii Asfaltari strazi in Orasul Sebis, satele Donceni si 

Salajeni, pe o lungime de  3,874 km, precum si pavaje trotuare in Orasul Sebis. Perioada de 

creditare este  de maxim 15 ani cu pana la 3 ani perioada de gratie. 

                 ART.2.    Garantarea creditului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local. 

 ART.3.  Se mandateaza Primarul orasului Sebis sa dispuna masurile necesare pentru 

intocmirea documentatiei in vederea initierii procedurii de achizitie publica conform legislatiei in 

domeniu, pentru selectarea bancii finantatoare si atribuirii contractului de imprumut. 

 ART.4.   Incheierea contractului cu adjudecatarul licitatiei este conditionata de obtinerea 

avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. 

ART.5.   Contractul de credit si contractul de garantie cu Banca finantatoare se vor semna 

de primarul orasului Sebis si de seful serviciului contabilitate-buget al Primariei orasului Sebis. 

ART.6.   Pentru deschiderea unui cont de catre Consiliul Local al orasului Sebis la banca 

finantatoare, prima semnatura este a domnului primar Gheorghe Feies, iar a doua semnatura este a 

domnului Adrian Ulica, sef serviciu contabilitate-buget. In relatia cu banca finantatoare se va folosi 

stampila orasului Sebis. 

ART.7.  Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul orasului Sebis si se comunica 

cu:  - Institutia Prefectului- Judetul Arad; 

       - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

       - Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Bucuresti. 

 

PRESEDINTE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA 

           CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

PROF. BARNA GHEORGHE                                                              SIRB LAVINIA 



 
ROMÂNIA 

JUDE UL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.28 
DIN 28.04.2017 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Modernizare strazi 

in orasul Sebis, satele Donceni si Salajeni precum si pavaje trotuare in orasul Sebis. 

 
             Consiliul Local al orasului Sebis, convocat in sedinta ordinara, 
            Având în vedere: 
          - ini iativa şi expunerea de  motive  a primarului oraşului Sebis, dr.ec. Feies Gheorghe  
          - Referatul întocmit de către Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 
Mediului  din cadrul Primariei orasului Sebis 
           -Prevederile art. 20 alin (1) lit. h) şi i) si j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
            -prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
            -Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata 
            -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
             În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
         ART.1.     Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Modernizare 

strazi in orasul Sebis, satele Donceni si Salajeni precum si pavaje trotuare in orasul Sebis, 

conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                         I.   Valoare totala investitie -strazi in orasul Sebis - inclusiv TVA:          549707 lei   

           - fara TVA:                462707 lei         

                                                                                                              - TVA:                          87000 lei 

                            Valoare totala investitie -strazi in satul Donceni - inclusiv TVA:          401402 lei   

                                                                                                              - fara TVA:                337875 lei 

                                                                                                              - TVA:                          63527 lei 

                            Valoare totala investitie -strazi in satul Salajeni - inclusiv TVA:          547455 lei   

                                                                                                              - fara TVA:                460815 lei 

                                                                                                               -TVA :                         86640 lei 

                     Valoare totala investitie -pavaje trotuare in orasul Sebis-inclusiv TVA: 530076,00 lei 

                                                                                                                    -fara TVA:       441730,00 lei  

                                                                                                                    -TVA :                88346,00 lei  

II. Caracteristici tehnice -   1,811 km in orasul Sebis 
1,063 km in satul Donceni 

- 1,00 km in satul Salajeni 
III. Durata de realizare - 12 luni 

IV. Finantarea investitiei- din Bugetul local si alte surse legal constituite. 
        ART.2.   Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu: 
                           -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din 
cadrul Primariei Sebis 
                           - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                           - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNEAZA 
       CONSILIER                                                                           SECRETAR 

PROF. BARNA GHEORGHE                                                      SIRB LAVINIA 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.30 

DIN 28.04.2017 

 

Privind infiintarea  unei strazi in Orasul Sebis. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

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

- referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia 

Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis; 

- prevederile art.36 alin.2, litera’’c’’ si alin 5 litera’’d’’din Legea nr. 215 /2001 

privind administratia publica locala, republicata 

- prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificarile 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 

 

 

                                                          HOTARASTE: 

 

             ART. 1.  Se aproba infiintarea unei strazi in Orasul Sebis, dupa cum urmeaza: 

          -str. Prunului - de la str. Berzei  pana la str. Livezilor, paralela cu str. 

Dumbravei. 

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

orasului Sebis si se comunica cu: 

- Institutia Prefectului- Judetul Arad; 

- Serviciul  Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Primariei Sebis;  

 

 

  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 

         CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

PROF. BARNA GHEORGHE                                                            SIRB LAVINIA 

 

 



                                                               

                                                                    

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.26 

DIN 28.04.2017 

 

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

28.04.2017 

 

 

           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 28.04.2017, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 28.04.2017. 

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

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 13.03.2017 si a procesului verbal incheiat la 

sedinta Consiliului Local sebis din data de 27.03.2017. 

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul  

de specialitate al Primarului orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local 

Sebis, pe anul 2017. 

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investitii Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni si pavaj strazi in orasul 

Sebis.  

5.   Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii unui credit pentru realizarea investitiilor   

Asfaltari strazi in orasul Sebis, Prajesti, Prunisor’’si pavaj trotuare in orasul Sebis. 

6.     Proiect de hotarare privind infiintarea  unei strazi in orasul Sebis. 

7.  Raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu a orasului Sebis si 

activitatea desfasurata de autoritatile administratiei publice locale in anul 2016. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                                             SECRETAR 

PROF. BARNA GHEORGHE                                                                        SIRB LAVINIA 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind aprobarea  Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul  de specialitate al 

Primarului orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pe 

anul 2017 

 

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

                Avand in vedere: 

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

               -referatul intocmit de catre d-na Petrisor Clara, consilier juridic cu atributii in 

domeniul resurselor umane in cadrul Primariei orasului Sebis; 

               -prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

               -prevederile art.XVI alin.2 din Legea nr.161/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

               -prevederile art.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice 

               -prevederile OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri 

fiscal-bugetare 

               -prevederile OUG nr.2/2017 privind unele masuri fiscal bugetare precum si 

modificarea si completarea unor acte normative 

               -prevederile art.36 alin 2  lit.a si 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(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 aproba Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sebis 

si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pentru anul 2017, conform 

anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.   Se aproba Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului orasului 

Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pentru anul 2017, 

conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

Sebis si se comunica cu : 

- Serviciul Contabilitate- Buget, persoana cu atributii in domeniul Resurselor 

umane din cadrul Primariei orasului Sebis 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

DR.EC. GHEORGHE FEIES 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR. 27 
DIN 28.04.2017 

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

orasului Sebis din data de 13.03.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta Consiliului 
Local al orasului Sebis din data de 27.03.2017 

 

 
            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 
13.03.2017 

- procesul verbal incheiat la sedinta Consiliului Local al orasului Sebis din data de 
27.03.2017 

- 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 13.03.2017 si procesul verbal incheiat la 
sedinta Consiliului Local al orasului Sebis din data de 27.03.2017. 
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