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CONSILIUL LOCAL SEBIS 
 

Anexa 
La Hotărârea Nr. …./27 aprilie 2018 

 
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  

„SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, ORAS SEBIS” 
 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală –354,089 mii lei, exprimat in mii euro 76,042 
Din care: 
Valoaree ligibila – 279,390 mii lei, exprimat in mii euro 60,000 
Valoare neeligibila – 74,699 mii lei, exprimat in mii euro 16,042 
TVA total: – 54,411 mii lei, exprimat in mii euro 11,685, din care: 
- TVA aferent acheltuieli eligibile – 50,556 mii lei, exprimat in mii euro 10,857 
- TVA aferenta cheltuieli neeligibile – 3,855 mii lei, exprimat in mii euro 0,828 

(în preţuri –1 euro = 4,6565 lei, curs BCE la 29.03.2018), 
 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV): 

 
Anul I: 354,089 mii lei (incl. TVA) 
 

3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 
 

4).Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
 
BULDOEXCAVATOR- 1 buc 
u Motor:     

● Norme de poluare: Minim EU Stage IV     
● Dotat cu AdBlue, fara filtru de particule     
● Numarcilindri: 4     
● Capacitate cilindrica: 3.000-3.500 cm3     
● Tip injectie: common rail     
● Putere neta motor (ISO14396): minim 95 CP     
● Cuplu: minim 450 Nm        

u Transmisie:     
● Tip: Powershuttle     
● Trepte de viteza inainte/inapoi: 4/4     
● Viteza maxima: minim 35 km/h         

u Sistemhidraulic:      
● Tip pompa: pompa hidraulica cu roti dintate     
● Debit maxim: minim 155 l/min     
● Presiune maxima: minim 200 bar         

u Greutate de operare:      
● minim 8.000 kg     

¨ Raza de virare:     
● La coltul exterior al pneurilor fata: maxim 4.500 mm     
● La coltul exterior al cupei de incarcator: maxim 6.000 mm     

    
u Punti, pneurisifrane:     

● Pneuri: pentru conditii grele de lucru     
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● Dimensiuni pneuri fata/spate: 18”/26”     
● Punte spate: cu diferential blocabil     
● Cilindrii de virare situati in spatele puntii fata, pentru o protectie cat mai buna   

u Performanteincarcator:     
● Inaltimea de descarcare la boltul cupei: minim 3.400 mm     
● Sistem de basculare a cupei de incarcator sudoicilindri hidraulici     
● Distanta maxima de descarcare (cu cupabasculata la 45 º): minim 750 mm  
● Capacitatea de incarcare la inaltimea maxima: minim 3.100 kg     
● Forta de rupere masurata la cilindrii cupei de incarcator: minim 6.400 daN  
● Capacitatea cupei multifunctionale cu dinti: 1 mc       

u Performante brat excavare:     
● Adancime de sapare: minim 5.400 mm (balansier telescopic)     
● Unghi de pivotare brat de excavare: 180 º     
● Raza de actiune masurata de la articulatia orizontala a bratului: minim 6.200 mm  
● Inaltimea maxima de lucru: minim 6.100 mm     
● Circuit auxiliary pentru actionarea ciocanului hidraulic     
● Capacitatea de ridicare la intinderea maxima a bratului: minim 900 kg   
● Forta de rupere masurata la cupa de excavare:  minim 5.500 daN     
● Forta de rupere masurata la balansier: minim 2.800 daN     
● Latime cupa de excavare: 600 mm   

 
TOCATOARE RESTURI VEGETALE - 1 buc   

• Latime de lucruintre:  1.300 mm - 1.800 mm     
• Greutate totala intre: 320 kg - 370 kg     
• Debit maxim 52 l/min     
• Presiune maxima 200 bar        

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect pentru dotarea Serviciului Voluntar Pentru 
Situatii de Urgente, este de 62519 locuitori. 
 

                



 

 

                                     

                                 

                           

 

 

 

 

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

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Luând act de Ghidul solicitantului pentru Măsura 6.3./6B – Dezvoltarea  spatiului 

rural LEADER; 
h) Luand în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

Structurii devizului general și al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investitii și lucrări de intervenții; 

i) Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 226/2015, privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-
2020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de 
Stat, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând act de: 
a) Expunerea de motive a viceprimarului orasului Sebis, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 2770/23.04.2018, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 2771/23.04.2018, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) rapoartele comisilor de specialitate a Consiliului Local Sebis; 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local,  
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HOTARAREA NR.41 
DIN 27.04.2018 

privind implementarea proiectului „SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 
URGENTA, ORAS SEBIS” 

 

 



 

 

 
 
 
 

HOTĂRÂSTE: 
 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 

SITUATII DE URGENTA, ORAS SEBIS”, denumit în continuare Proiectul. 
Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, LEADER, 

Submăsura 19.2 – “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală”, Masura 6.3./6B – Dezvoltarea spatiului rural LEADER, avându-se în vedere 
urmatoarele: 
Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea si cresterea condițiilor de siguranta 
pentru cetățenii orasului Sebis prin dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu un 
buldoexcavator si o tocatoare de resturi vegetale. Orasul Sebis are un numar de 6271 locuitori, 
beneficiari directi ai investitiei.  

Obiectivul general: Dezvoltarea echilibrata a economiei si comunitatilor rurale, care va 
contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic, la îmbunătățirea nivelului de trai 
si cresterea condițiilor de siguranta în zonele rurale si urbane mici, respectiv oras Sebis.  

Obiectivele specifice:  
Investitii in modernizarea infrastructurii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a orasului 
Sebis, prin achizitia unui utilaj multifunctional (buldoexcavator) si a unui echipament (tocatoare 
de resturi vegetale) care vor avea ca impact: cresterea investitiilor locale, imbunatatirea imaginii 
spatiului rural romanesc, in particular orasului Sebis, cresterea functionarii operative a SVSU 
Sebis si implicit puterea de preventie a situatiilor de urgenta. 
 
1. Necesitate:  
Necesitatea investiţiei constă în faptul că, SVSU din orasul Sebis nu dispune de un mijloc de 
intervenţie, utilaj  multifunctional (buldoexcavator) cu care să se asigure funcţionarea operativă 
a SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ –S.V.S.U. pentru preventie si 
interventie: 
- interventie pentru deszapezirea drumurilor  si strazilor comunale pe timp de iarna  
- decolmatarea santurilor si canalelor  
- realizarea de stavilare din pamant si piatra in cazul unor caderi abundente de precipitatii 
- realizarea drumurilor de acces catre terenurile afectate de inundatii, in cazul unor calamitati 
naturale sau incendii provocate de cauze naturale sau din cauza omului 
- realizarea de santuri de aparare in cazul caderii de precipitatii sau in cazul incendiilor 
provocate de cauze naturale sau din cauze omenesti 
- interventie  in cazul inundatiilor 
- inlaturarea copacilor smulsi in urma furtunilor, 
- inlaturarea si transportul vegetatiei nedorite, surplusului de zapada si pamant in urma 
decolmatarii santurilor, canalelor si podetelor cat si a deszapezirii drumurilor, 
 
2. Oportunitate:  

§ este în concordanță cu „Politica agricolă și de dezvoltare rurală” prin programul  
„Dezvoltarea și modernizarea satelor”; 

§ poate beneficia de asistență tehnică și financiară din Fondul European Agricol pentru  



 

 

Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 
Programul LEADDER,  în concordanta cu obiectivele prevederilor Ghidului solicitantului pentru 
Masura 6.3./6B – Dezvoltarea spatiului rural LEADER implementarea proiectului va duce la 
imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de 
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural – urban. 
3. Potențialul economic al investiției este descris în anexa de la prezenta hotătâre de consiliu. 
 

Art. 2. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. –Orasul Sebis se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 
întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului. 

Art.4.- Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 6271 locuitori, iar 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Reprezentantul legal al orasului este, potrivit legii, viceprimarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator secundar de credite, domnul Radu Demetrescu. 
  Art. 6. -  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul 
orasului Sebis  
           Art. 7. -   Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului Sebis, în 
termenul prevăzut de lege, viceprimarului orasului Sebis și Prefectului județului Arad și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
http://primariasebis.ro/   

 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 

           CONSILIER                                                                                SECRETAR 

   SING. TOMA TEODOR                                                                    SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR. 40 

DIN 27.04.2018 
 

Privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primariei orasului Sebis si serviciilor publice 
din subordinea Consiliului Local al orasului Sebis 

 
            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  
            Avand in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului proiectului, inregistrata la Primaria orasului 
Sebis la nr. 2768/23.04.2018 

- referatul nr. 2769/23.04.2018  intocmit de persoana cu atributii de arhiva  
- prevederile  art. 7 si 8 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu 

modificarile  
- rapoartele comisiilor 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 Nomenclatorul arhivistic al Primariei orasului Sebis si serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local al orasului Sebis, potrivit Anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 ART. 2.   Incepand cu data prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
 ART. 3.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se incredinteaza persoana 
responsabila cu arhiva din cadrul Primariei orasului Sebis 

 ART. 4.    Prezenta hotarare se comunica cu:  
            - Institutia Prefectului - Judetul Arad 
       - Viceprimarul orasului Sebis. 
            - Arhivele Nationale  - Serviciul Judetean Arad  
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                                                                   ROMANIA 

JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de 
27.04.2018 

 
           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 27.04.2018, dupa cum urmeaza: 
1.    Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului 

Local Sebis din data de 27.04.2018. 
2.    Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local Sebis din data de 27.03.2018. 
3.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de activitate privind pregatirea 

economiei nationale si a teritoriului pentru aparare al orasului Sebis, pentru anul 2018. 
4.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a   Riscurilor al 

orasului Sebis, pentru anul 2018. 
5.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea Nomenclatorului arhivistic al orasului Sebis. 
6.    Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Serviciul Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta, Oras Sebis’’ 
7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitie ,, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Oras Sebis’’ 
8.    Discutarea  Raportului informativ privind activitatea S.C. Termo-Construct S.A.   

Sebis pentru anul 2017, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 2703 din 20.04.2018. 
9.    Discutarea  Raportului informativ privind activitatea Clubului Sportiv ,,National 

Sebis’’  pentru anul 2017.   
10.    Prezentarea Expunerii de motive privind asumarea ,,Declaratiei de Unire’’ in an de 

sarbatoare a Centenarului Unirii 1918-2018. 
11.    Prezentarea ofertei de prêt depusa de catre SC ELKANA S.R.L inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 2870 din 25.04.2018 
12.    Analizarea cererii nr. 2897 din 26.04.2018 depusa de catre dl. profesor Barbatei 

Romulus, profesor la Liceul Teoretic Sebis, in calitate de membru in Consiliul de 
Administratie al liceului, prin care solicita sprijin in organizarea unui spectacol de teatru, cu 
piesa ,, ANTISOCIAL’’de Bogdan Georgescu. 
13.     Prezentarea cererii nr. 607 din 26.04.2018, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 

2899 din 26.04.2018 referitor la postul de director medical al Spitalului de Boli Cronice 
Sebis. 
14.     Diverse. 

INITIATOR PROIECT 
PT.PRIMAR 

VICEPRIMAR 
ING.JR. DEMETRESCU RADU 
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HOTARAREA NR. 38 

DIN 27.04.2018 
 

Privind  aprobarea Planului anual de activitate privind pregatirea economiei nationale 
si a teritoriului pentru aparare al orasului Sebis, pentru anul 2018. 

 
 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  
            Avand in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului proiectului inregistrata la Primaria orasului 
Sebis la nr. 2766/23.04.2018 

- referatul nr. 2762/23.04.2018 intocmit de dl. Marcel Maris, inspector in cadrul 
compartimentului ISU al Primariei orasului Sebis  

- prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare, republicata,  

- Hotararea nr. 370/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru 
aparare 

- rapoartele comisiilor 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 Planul anual de activitate privind pregatirea economiei nationale 
si a teritoriului pentru aparare al orasului Sebis, pentru anul 2018. 
 ART. 2.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se incredinteaza dl. Marcel 
Maris, inspector in cadrul Primariei orasului Sebis 

ART. 3.      Prezenta hotarare se comunica cu:  
             -  Institutia Prefectului - Judetul Arad 

              - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului 
Arad 
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HOTARAREA NR.38 
DIN 27.04.2018 

 
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Sebis, pentru 

anul 2018. 
 
 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  
            Avand in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului proiectului, inregistrata la Primaria orasului 
Sebis la nr. 2767/2018 

- referatul intocmit de Maris Marcel, inspector in cadrul Compartimentului Situatii 
de Urgenta al Primariei orasului Sebis inregistrat la nr. 2763/23.04.2018 

- adresa nr. 415 AR /13.04.2018 a Administratia Nationala a rezervelor de stat si 
probleme speciale – Structura Teritoriala pentru probleme speciale Judetul Arad, 
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 2504/16.04.2018 

- prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 6 şi art. 7 din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor, 

- prevederile art. 4 alin. (3), alin. (4), art. 13 lit. a) şi art. 14 lit. a) din Legea nr. 307 
/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- raportele comisiilor 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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al orasului Sebis, pentru anul 
2018,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART. 2.    Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul orasului Sebis şi 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al orasului Sebis.  
 ART. 3.    Prezenta hotărâre se comunică   cu:  

  - Institutia Prefectului - Judetul Arad 
  - dl. Marcel Maris, inspector –Primaria Sebis 
  - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad 
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HOTARAREA NR.37 
DIN 27.04.2018 

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

din data de 27.03.2018   
 
 

            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 
27.03.2018 

       -   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 27.03.2018 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 
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