ROMÂNIA
JUDE UL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea preşedintelui de şedin ă pentru urmatoarele 3 luni
Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat de indata in sedinta,
Având în vedere:
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedin ă şi rezultatul votului
deschis al majorită ii consilierilor în func ie;
-prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administra iei
publice locale;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea
administra iei publice locale, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul consilier local ____________ se desemneaza preşedinte de şedin ă
pentru urmatoarele 3 luni.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR.EC. GHEORGHE FEIES

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.7
DIN 30.01.2015
Privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului orasului Sebis
Consiliul local al orasului Sebiş, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-prevederile art. 107 alin 1 si 2 litera d din Hot rârea Guvernului nr. 611/2008 care
prevede ca raportul de evaluare se realizeaz de c tre primar pe baza propunerii
consiliului local,
-raportul comisiei economico-financiar agricultur , Amenajarea teritoriului şi
urbanism, Protecţie mediu şi turism, Juridic şi de disciplin din cadrul Consiliului Local
Sebis
În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicat , cu modificarile si completarile ulterioare
HOT

R

S T E:

ART.1. Se aprob propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului oraşului Sebiş, conform raportului de evaluare, anexat la prezenta hot râre.
ART.2. Propunerea aprobat conform art.1 va fi înaintat Primarului oraşului Sebiş
pentru a sta la baza evalu rii performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
oraşului Sebiş pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014.
ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hot râri se încredinţeaz Primarul oraşului
Sebiş si Compartimentul resurse umane, salarizare.
ART.4. Prezenta hot râre se comunic :
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad;
- Primarului oraşului Sebiş;
- Compartimentul resurse umane;
- Secretarului oraşului Sebiş.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING.ZBIRCEA DORU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.6
DIN 30.01.2015
Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. a investitiei Construire Statie de
distributie carburanti-intravilan, Sebis, Calea Aradului, FN, judetul Arad, beneficiar SC
GHEBES GAS SRL, 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 si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei
orasului Sebis;
-prevederile art. 25 alin.1, art. 47, art.56 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului 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. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica
-prevederile art.36(2) litera c, alin.5 litera c din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata;
-proiectul nr. 16/2014, faza P.U.Z.denumire proiect Construire Statie de
distributie carburanti-intravilan, Sebis,Calea Aradului, FN, judetul Arad, beneficiar SC
GHEBES GAS SRL, 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 documentatia P.U.Z.-Plan Urbanistic Zonal a investitiei Construire
Statie de distributie carburanti, Calea Aradului, FN, Sebis, judetul Arad, beneficiar
SC GHEBES GAS SRL, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL, conform
documentatiei tehnice anexe, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2.
Perioada de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 24 luni de la
aprobarea acestuia.
ART.3.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul si se
comunica cu:
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului
Sebis;
-Primarul orasului Sebis;
-Institutia Prefectului- judetul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING.ZBIRCEA DORU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.4
DIN 30.01.2015
Privind modificarea taxei service in cadrul sectorului apa-canal pentru prestari de servicii
executate de SC Termo-Construct SA Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
-adresa nr. 40 din 07.01.2015 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 95 din 07.01.2015
-prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile art.36 alin 2 litera d 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
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1. Incepand cu data de 01.02.2015 se modifica taxa service in cadrul
sectorului apa-canal pentru prestari de servicii executate de catre SC Termo-Construct
SA Sebis, dupa cum urmeaza :
- Populatie: 3 lei/luna/familie
- Agenti economici:10 lei/luna
- Institutii: 10 lei/ luna
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
conducerea SC Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu:
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.5
DIN 30.01.2015
privind aprobarea Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului 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,
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- prevederile art. 107 alin 2, lit b din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
- 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 prezentei se aproba Statul de functii al Aparatului de
specialitate al Primarului Orasului Sebis, dupa cum urmeaza :
- postul vacant de referent clasa a III-a gradul superior din cadrul
Compartimentului Protectie civila, se transforma in post de inspector clasa I, gradul
principal;
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
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING.ZBIRCEA DORU
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 3
DIN 30.01.2015
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta Consiliului Local al orasului Sebis
din data de 30.12.2014
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta Consiliului Local Sebis din data de 30.12.2014
- 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 Consiliului
Local al orasului Sebis din data de 30.12.2014 .

PRESEDINTE DE SEDINTA
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.1
DIN 30.01.2015
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
30.01.2015
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 30.01.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 30.01.2015.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
Local Sebis al d-nei Florutiu Eugenia si modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 6 din
21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sebiş.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta Consiliului Local
al orasului Sebis din data de 30.12.2014
4. Proiect de hotarare privind modificarea taxei service in cadrul sectorului apa-canal pentru
prestari servicii executate de SC Termo-Construct SA Sebis.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Sebis.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. a investitiei
Construire Statie de distributie carburanti-intravilan, Sebis, judetul Arad, beneficiar SC
GHEBES GAS SRL, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL
7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale Secretarului orasului Sebis
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.

PRESEDINTE DE SEDINTA
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ING.ZBIRCEA DORU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.2
DIN 30.01.2015
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis, a d-nei
Florutiu Eugenia si modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 6 din 21.06.2012
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sebiş.

-

-

Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere:
Hotararea Consiliului Local al orasului Sebis nr. 111 din 30.12.2014 privind
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Tolea Gheorghe Adrian
Adresa nr. 384/15.12.2014, emisa de Partidul Social Democrat Arad, inregistrata
la Primaria orasului Sebis nr. 6451/16.12.2014, prin care solicita sa se procedeze
la efectuarea demersurilor legale pentru vacantarea functiei de consilier in
Consiliul Local al orasului Sebis atribuita la alegerile locale din anul 2012
domnului Tolea Adrian si validarea in functia vacanta de consilier local a d-nei
Florutiu Eugenia, domiciliata in localitatea Sebis, bd. Republicii, nr.26
Expunerea de motive a primarului orasului Sebis din care reiese necesitatea
adoptarii unei hotarari privind validarea mandatului de consilier in cadrul
Consiliului Local al orasului Sebis a doamnei Florutiu Eugenia
Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Raportul Comisiei de validare stabilit prin Hotararea Consiliului Local al orasului
Sebis nr.1 din 21.06.2012
prevederile art.96 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
În temeiul art. 31 alin.3 si 5, al art. 31¹ alin.1, precum si ale art. 45 alin.1 din
Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicata
HOT RAŞTE:

ART.1.
Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local Sebis, al
d-nei Florutiu Eugenia din partea Partidului Social Democrat, pe listele caruia a participat
ca si candidat la alegerile locale din data de 10.06.2012.
ART.2. Se aproba repartizarea d-nei Florutiu Eugenia ca membru al Comisiei din
domeniul Activit i economico-financiare, agricultur , amenajarea teritoriului şi
urbanism, protec ie mediu şi turism, juridic şi de disciplin . Hotararea Consiliului Local
Sebis nr. 6 din 21.06.2012 se modifica in mod corespunzator.
ART.3.
Persoanele interesate pot ataca in justitie prezenta hotarare, in conditiile
Contenciosului administrativ
ART.4. Prezenta hotarare se comunica cu :
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- D-na Florutiu Eugenia
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