
 
ROMÂNIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR.46  
DIN 30.06.2017 

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

vacanta, domnului Albu Denis Alexandru. 
 

 
       Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
       Având în vedere :  
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr.3887 din 
26.06.2017 
-cererea nr. 1830 din 22.03.2017 depusa de domnul  Albu Denis-Alexandru, domiciliat în 
Salajeni, nr. 24, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL; 
-procesul verbal nr. 3878 din 26.06.2017 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a 
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului,  
nr.3, Bl.3, etaj I, ap.8, se repartizeaza domnului Albu Denis-Alexandru, care îndeplineşte 
criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 45 de puncte),  
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului 
Local Sebis 
-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;  
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din 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 01.07.2017 repartizarea locuintei  ramasa vacanta, construita 
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 3, 
etaj I, ap. 8, judetul Arad,  domnului Albu Denis Alexandru, domiciliat în Salajeni, nr. 24, 
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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HOTARAREA NR. 47 
DIN 30.06.2017 

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

vacanta, doamnei Bun (Rob) Simina Marinela 
  
       Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
       Având în vedere :  
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr.3890 din 
26.06.2017 
-cererea nr. 3324 din 29.05.2017 depusa de doamna  Bun (Rob) Simina Marinela, domiciliata 
în sat Bontesti, comuna Gurahont, nr. 115, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei 
locuinte construita prin ANL; 
-procesul verbal nr. 3879 din 26.06.2017 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a 
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului,  
nr.3, Bl.3, etaj II, ap.11, se repartizeaza doamnei Bun (Rob) Simina Marinela, care îndeplineşte 
criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 48 de puncte),  
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului 
Local Sebis 
-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;  
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din 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 01.07.2017 repartizarea locuintei  ramasa vacanta, construita 
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 3, 
etaj II, ap. 11, judetul Arad,  doamnei Bun (Rob) Simina Marinela, domiciliata în sat Bontesti, 
comuna Gurahont, nr. 115, 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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HOTARAREA NR. 45 

DIN 30.06.2017 

 

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017 

 

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

      Avand in vedere: 

-    Initiativa si expunerea de motive nr. 3885 din 26.06.2017 a primarului orasului Sebis, 

dr.ec Gheorghe Feies, 

-     Adresa nr.712 din 22.06.2017 a Liceului Teoretic Sebis 

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

modificarile ulterioare; 

-  Referatul nr.3886 din 26.06.2017 al 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  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 2017, 

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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HOTARAREA NR. 48 
DIN 30.06.2017 

 
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare provenit din curatarea 

pasunii aflata in proprietatea privata a 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,  
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 1393 din 12.06.2017 

inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 3654 din 14.06.2017, prin care solicita 
stabilirea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa 

- Prevederile HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica  

- În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul 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 

- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 
- 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 aproba taierea si vanzarea prin licitatie publica in anul 2017 a 
volumului de 88 mc masa lemnoasa pe picior provenita din curatarea unei suprafete de 
100 ha pasune proprietatea orasului Sebis, conform actului de punere in valoare 
nr.37/2017 intocmit de catre Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ 

    ART.2.      Pretul de porinire al licitatiei este de 112 lei/mc. 
           ART.3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si Ocolul Silvic Privat ,, Codrii 
Zarandului’’ Sebis si se comunica: 

                     -Institutia Prefectului - Judetul Arad; 
                     -Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis 
                     -compartimentele de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 
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HOTARAREA NR.41 

DIN 30.06.2017 

 

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

30.06.2017 

 

            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 30.06.2017, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 30.06.2017. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 28.04.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta ordinara 

a Consiliului Local Sebis din data de 30.05.2017. 

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

faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Liceul Teoretic Sebis. 

4.     Proiect de hotarare  privind  rectificarea  suprafetei imobilului înscris în CF nr. 302774 

Sebis nr. CF vechi 1482 Prunisor de la 719 mp la 749 mp, conform masuratorilor. 

5.       Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2017.  

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

destinata inchirierii ramasa vacanta, domnului Albu Denis Alexandru. 

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

destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Bun (Rob) Simina Marinela. 

8.   Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare 

provenit din curatarea pasunii aflata in proprietatea privata a orasului Sebis. 
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CONSILIER                                                                                            SECRETAR 

   ING. POPOVICI LAZAR                                                                             SIRB LAVINIA 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR. 42 
DIN 30.06.2017 

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

orasului Sebis din data de 28.04.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 
Consiliului Local Sebis din data de 30.05.2017 

 

 
            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 
28.04.2017 

- procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data 
de 30.05.2017 

- 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 28.04.2017 si procesul verbal incheiat la 
sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 30.05.2017 
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HOTARAREA NR. 44  

DIN 30.06.2017 

 

Privind rectificarea suprafetei imobilului înscris în CF nr. 302774 Sebis nr. CF vechi 

1482 Prunisor de la 719 mp la 749 mp, conform masuratorilor. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 3884 din 26.06.2017 a primarului orasului Sebis, 

dr.ec.Gheorghe Feies; 

-referatul nr. 3800 din 21.06.2017 intocmit de catre Serviciul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Cadastru din cadrul Primariei Sebis cu privire la rectificarea suprafetei 

imobilului cuprins in CF nr.302774 Sebis, nr. CF vechi 1482 Prunisor, de la 719 mp la 

749 mp, conform masuratorilor -domeniul public al orasului Sebis 

-documentatia cadastrala privind rectificarea imobilului inscris in CF nr.302774 Sebis   

Sebis nr. CF vechi 1482 Prunisor intocmita de catre SC Dendal Topo SRL 

-prevederile Ordinul nr. 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 rectificarea suprafetei imobilului situat in localitatea Prunisor, inscris 

in CF nr. 302774 Sebis  nr. CF vechi 1482 Prunisor, aflat in domeniul public al orasului 

Sebis,  de la 719 mp la 749 mp, conform Documentatiei cadastrale intocmita de catre SC 

Dendal Topo SRL, potrivit anexei la 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.302774 Sebis nr.CF vechi 1482 

Prunisor, intocmita de catre SC Dendal Topo SRL 

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. 43 

DIN 30.06.2017 

 

privind desemnarea reprezentantilor autoritatii publice locale care sa faca parte din 

comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director  la Liceul Teoretic Sebis 

 

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

               Avand in vedere: 

              -expunerea de motive nr.3883 din 26.06.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec. 

Gheorghe Feies 

              -adresa  nr. 1685/54/16.06.2017 transmisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean 

Arad, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.3707 din 19.06.2017, prin care solicita 

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

comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director  la Liceul Teoretic Sebis 

              -referatul nr. 3882 din 26.06.2017 intocmit de catre d-na Petrisor Clara 

              -prevederile art.13 alin.1 lit.c si alin.2 lit.a din Ordinul nr. 3969/30.05.2017 

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 care sa faca parte din   

comisia de concurs, in calitate de observatori, pentru ocuparea functiei de director  la 

Liceul Teoretic Sebis, dupa cum urmeaza: 

                  - prof. Barbatei Romulus-reprezentant primar 

                  -ing. Popovici Lazar-reprezentant Consiliul Local Sebis 

 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. 
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