
 
 

ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 55 
DIN 22.06.2018 

 
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018 

 
 
      Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit  in sedinta ordinara, 
      Avand in vedere: 
-     Initiativa si expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare 
-    Prevederile art. 19 alin.2 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ulterioare; 
-    Referatul 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 
-     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 

 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

       ART.1.    Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2018, 
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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ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 57 
DIN 22.06.2018 

 
Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare juridica 

 
                Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
                Având în vedere Expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, prin care se 
propune achizitionarea serviciilor de  consultanta, asistenta si reprezentare juridica; 
               -referatul intocmit de Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei  Sebis 
               -prevederile art. I alin. 2 lit b din OUG nr. 26/2012,  privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 
normative, cu modificările şi completările ulterioare;  
               -prevederile art. 21 alin.2 si 3, art.36 alin.(2) lit.b),d) şi e), alin.6 lit.a) şi alin.7 lit.a din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
               -rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
                În temeiul art. 45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia public locală; 
 
 
     HOTARASTE: 
 
Art.1.  Aprobă achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare juridica 
pentru:  
              Contestatia si initierea unui proces impotriva unor masuri din Decizia nr. 
1247/08.06.2018 emisa in urma deficientelor consemnate in Raportul de audit financiar nr. 
1071/17.05.2018 (3333/16.05.2018), incheiat in urma misiunii de ,,audit financiar al conturilor 
anuale de executie bugetara pe anul 2017’’ la Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Sebis 
intocmita de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad. 
Art. 2.   In aplicarea prevederilor art. 1 se imputerniceste domnul Viceprimar al orasului Sebis, 
cu atributii de primar,  sa semneze in numele si pentru Orasul Sebis, contractele de consultanta, 
asistenta si reprezentare juridica si sa negocieze onorariul aferent acestor contracte. 
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul orasului 
Sebis cu atributii de primar si Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primăriei orasului Sebis  
Art. 4.     Prezenta hotarare se comunica cu: 
              - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis 
              - Viceprimarul orasului Sebis cu atributii de primar 
              - Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.58 
DIN 22.06.2018 

 
Privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de reprezentare juridica pentru 3 dosare 
 
                Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara 
                Având în vedere Expunerea de motive, prin care se propune achizitionarea serviciilor 
juridice de asistenta si de reprezentare juridica; 
               -referatul intocmit de consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 
Consiliului Local Sebis 
               -prevederile art. I alin. 2 lit b din OUG nr. 26/2012,  privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 
normative, cu modificările şi completările ulterioare;  
               -avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
               -prevederile art. 21 alin.2 si 3, art.36 alin.(2) lit.b),d) şi e), alin.6 lit.a) pct.6 şi alin.7 
lit.a din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
                În temeiul art. 45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia public locală; 
 
     HOTARASTE 
 
Art.1.   Aprobă achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica pentru:  

1.   Dosar nr.789/238/2017 
      Instanta de judecata: Tribunalul Arad 
      Stadiul procesual: Apel 
      Parti: Club Sportiv National Sebis-apelant 
                Oras Sebis prin primar-intimat 
      Obiectul dosarului: pretentii 
2.   Dosar nr. 882/238/2017 

              Instanta de judecata: Curtea de Apel Timisoara 
              Stadiul procesual: Recurs 
              Parti:  UAT Oras Sebis prin Primar–intimat-parat 
                         S.C. Chuck Noris SRL-recurent-reclamant 
   Obiectul dosarului: anulare licitatie 

3.   Dosar nr. 55/238/2018 
Instanta de judecata: Tribunalul Arad 
Stadiul procesual: Apel 
Parti: Orasul Sebis-apelant 
          Bulzan Ioan-intimat 
Obiectul dosarului:contestatie la executare 

Art. 2.  Sumele necesare platii serviciilor prevazute la art. 1 se vor suporta din bugetul local al 
Orasului Sebis cap 51.02 “Autoritati publice si activitati externe” titlul 20 “Bunuri si servicii”, 
iar valoarea acestora nu va depasi 15.000 lei/proces. 
Art. 3.  In aplicarea prevederilor art. 1 se imputerniceste viceprimarul orasului Sebis cu atributii 
de primar  sa semneze in numele si pentru orasul Sebis, contractele de asistenta si reprezentare 
juridica si sa negocieze onorariul aferent acestor contracte. 
Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul orasului 
Sebis cu atributii de primar si Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primăriei orasului Sebis  
 
 
 



Art. 5.    Prezenta hotarare se comunica cu: 
            -  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
            -  viceprimarul  orasului Sebis cu atributii de primar 
            -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
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ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 56 
DIN 22.06.2018 

 
privind  aprobarea pretului de vanzare a  masei lemnoase provenita din fondul forestier 

proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis 
 

            Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit  in sedinta ordinara, 
            Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare  
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 1162/12.06.2018 

inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 3915/13.06.2018; 
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

inregistrat la nr. 4016 din 18.06.2018 
- 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 

- 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 
 

HOTARASTE: 
 

           ART.1.  Se aproba pretul de referinta al lemnului de foc provenit din fondul 
forestier proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis destinat vanzarii catre 
populatie si institutii publice la 160 lei/mc (TVA inclus). 
           ART.2.  Pretul de 160 lei/mc se stabileste in baza propunerii Ocolului Silvic 
Privat,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis, pentru: 
                           -Partida 1369 cu un volum brut de 716 mc-cantitate lemn de foc-435 mc 
-APV AR-18786157 
                           -Partida 1370 cu un volum brut de 72 mc- cantitate lemn de foc-38 mc-
APV AR-18786157 
                           -Partida 1397 cu un volum brut de 362 mc- cantitate lemn de foc-220 
mc-APV AR-18786157 
                            Pentru vanzarea lemnului de lucru din partizile mai sus mentionate se 
va organiza licitatie publica. 
           ART.3.   Se aproba vanzarea la licitatie  a masei lemnoase provenita din partida 
1371 cu un volum brut de 3462 mc, conform APV-ului nr. AR -18786157, intocmit de 
catre Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis 
           ART.4.    Pretul de referinta pentru partida 1371 este de 330 lei/mc. 
           
            
 



           ART.5.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Ocolul 
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis 
           ART.6.     Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                     -Institutia Prefectului - Judetul Arad; 
                     -S.C. Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis 
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ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 53 
DIN 22.06.2018 

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

22.06.2018 
 
 

           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 22.06.2018, dupa cum urmeaza: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 22.06.2018. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local Sebis din data de 25.05.2018.  
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 

2018. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare a  masei lemnoase provenita 

din fondul forestier proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis 
5.  Prezentarea copiei Raportului de audit nr.1071/17.05.2018 (3333/16.05.2018) si a copiei 

Deciziei nr.1247/08.06.2018 intocmite de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera 
de Conturi Arad. 

6. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si 
de reprezentare juridica 

      7. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de 
reprezentare juridica pentru 3 dosare 

8. Prezentarea petitiei nr. 3493/23.05.2018 depusa de dl. Bortis Vasile, domiciliat in Sebis, 
str. Berzei, nr.15, jud. Arad. 

9. Diverse. 
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HOTARAREA NR.54 
DIN 22.06.2018 

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

din data de 25.05.2018   
 
 

              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 
25.05.2018 

- 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 al orasului Sebis din data de 25.05.2018  
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