
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din partida 1350 
Strand  

 
            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. 226 din 02.02.2018 

inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 708 din 02.02.2018 prin care solicita 
aprobarea pretului de pornire la licitatie la partida 1350 Strand si la lemnul fasonat 
conform listei loturilor anexata 

- Prevederile  HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica  

- În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii  nr. 46/2008 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice 
de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor 
de păduri, în vederea respectării regimului 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 

- 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 pretul de pornire la licitatie  pentru cantitatea de 1396 mc 
masa lemnoasa provenita din partida 1350 STRAND-Sebis, conform APV-ului nr. AR -
18786157, intocmit de catre Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis 
           ART.2.  Pretul de referinta este de 171 lei/mc, conform propunerii ,,Ocolului 
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis. 
           ART.3.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Ocolul 
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis 
           ART.4.     Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                     -Institutia Prefectului - Judetul Arad; 
                     -S.C. Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis 
 
 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

DR.EC. GHEORGHE FEIES 



                                                               
                                                                   ROMANIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR 12 
DIN 16.02.2018 

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

16.02.2018 
 
 

           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 16.02.2018, dupa cum urmeaza: 
1.    Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 
Sebis din data de 16.02.2018. 
2.   Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 29.01.2018. 
3.    Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa 
din partida 1350 Strand si la lemnul fasonat proprietate a unitatii administrativ-teritoriale Sebis. 
4.      Proiect de hotarare privind  suspendarea activitatii SC “AEROSEB COMPANY” SRL 
5.     Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei  si a Statului de Functii pentru Spitalul 
de Boli Cronice Sebis pe anul 2018. 
6.     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 2018 
7.   Proiect de hotarare privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019 
8.  Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni 
9.      Diverse 
        -Discutarea adresei nr. 870 din 12.02.2018 emisa de Filiala Pensionarilor Sebis, prin care 
solicita sprijin privind dotarea salii de sedinta din cadrul Clubului Pensionarilor  cu un numar de 
25 scaune de mobilier. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                                                          pt SECRETAR 

   Dr. STRAVA DANIEL                                                                          PETRISOR CLARA 
 



ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR 17 
DIN 16.02.2018 

 
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 2018 
 
                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 si ale art.11 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice 
               -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; 
               -rapoartele comisiilor 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 2018, 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 2018, 
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 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                          pt SECRETAR 
   Dr. STRAVA DANIEL                                                                   PETRISOR CLARA 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 16 
DIN 16.02.2018 

 
Privind aprobarea Organigramei  si a Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 

Sebis pe anul 2018 
 

             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. 194 din 01.02.2018 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la 
Primaria orasului Sebis la nr. 717 din 02.02.2018, prin care solicita aprobarea Statului de 
Functii si a Organigramei pentru anul 2018, Nota de fundamentare si Hotararea 
Consiliului de Administratie prin care acestea au fost avizate 
            -referatul d-nei Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul Consiliului Local Sebis  
            -prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
            -prevederile art.3 alin.3 din Legea nr. 153/2017 Legea-Cadru privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice 
             -prevederile Ordinului 1224/2010 al Ministrului sanatatii privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru 
modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal 
            -prevederile Ordinului nr. 1470/2011 al Ministrului sanatatii pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a 
personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar 
            -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 
            -rapoartele comisiilor 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 Organigrama si Statul de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 
Sebis pe anul 2018, conform Anexei nr.1 si 2, care fac 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                                                                                          pt SECRETAR 
   Dr. STRAVA DANIEL                                                                     PETRISOR CLARA 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 13 
DIN 16.02.2018 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului 

Local Sebis din data de 29.01.2018   
 
 
 

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

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 
29.01.2018  

- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicata; 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 

       
 
 

HOTĂRAŞTE: 
 
 
 

            ARTICOL  UNIC.  Se aprobă procesul verbal incheiat la sedinta ordinara 
a Consiliului Local Sebis din data de 29.01.2018. 
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 

       CONSILIER                                                                                Pt SECRETAR 
   Dr. STRAVA DANIEL                                                                    PETRISOR CLARA 
 

 



 
ROMANIA 

  JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 18 
DIN 16.02.2018 

 
privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, 

pentru anul scolar 2018-2019 

             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.3642/52/15.12.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr.8514 din 22.12.2017, prin care se acorda avizul conform 
pentru unitatile de invatamant preuniversitar cuprinse in anexe, care vor functiona in anul 
scolar 2018-2019 pe raza UATO Sebis 

- Raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei orasului 
Sebis 

- Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, 
actualizata 

- Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat evidenta 
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si 
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019 

- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IV-privind 
persoana juridica 

- Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 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 a administratiei publice locale, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

                ART. 1.  Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, 
particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis, care vor 
functiona in anul scolar 2018-2019, pentru care Inspectoratul Scolar Judetean Arad acorda avizul 
conform, potrivit anexelor la prezenta hotarare. 
                ART. 2.  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului 
Sebis 
                ART.  3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 
                                   -unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, 
pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis 
                                  - Primarul orasului Sebis 
                                  - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA 
        CONSILIER                                                                                          pt SECRETAR 
   Dr. STRAVA DANIEL                                                                          PETRISOR CLARA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARRAD 
ORAŞUL SEBIŞ 
CONSILIUL LOCAL  
 

 PROIECT DE HOTARARE 
 

Privind aprobarea suspendarii activitatii SC “AEROSEB COMPANY” SRL 
 
            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  
            Avand in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului proiectului; 
- referatul intocmit de consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 

Local Sebis 
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rerepublicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art 21 alin 1, art. 36 alin 2 lit b si c, alin 9 din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

            In temeiul, art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

            Art.1 – Se aproba suspendarea activitatii SC AEROSEB COMPANY SRL, pe o perioada de 3 ani 
de zile.  
            Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Sebis, prin 
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Sebis 
            Art.3 – Prezenta hotarare se comunica cu:  

- Primarului orasului Sebis. 
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
- SC “AEROSEB COMPANY” SRL 
- Institutia Prefectului - Judetul Arad 

 
 
 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

DR. EC FEIS GHEORGHE 
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