
 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

PRIMAR 

 

DISPOZITIA NR. ____ 

DIN _______2019 

 

Privind convocarea Consiliului Local Sebis in sedinta de indata in data de 

09.01.2019 

 

 

 

                     Primarul orasului Sebis, judetul Arad, 

                     Avand in vedere: 

                    -prevederile art.39(4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata; 

                      In temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica, 

republicata 

 

DISPUNE: 

 

 

                    ARTICOL UNIC. Se convoaca Consiliul Local al orasului Sebis, judetul 

Arad, in sedinta de indata, care va avea loc in data de 09.01.2019, ora 15, in sala de 

sedinte a Consiliului Local Sebis, Piata Tineretului, nr.1, cu urmatoarea 

                                                     

 

 

 

ORDINE DE ZI: 

 

 

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

Local Sebis din data de 09.01.2019. 

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al orasului Sebis  a deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

                     PT. PRIMAR                                                                    AVIZAT  

                     VICEPRIMAR                                                                 SECRETAR 

           ING. JR. DEMETRESCU RADU                                          SIRB LAVINIA 



 

 

        ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al orasului Sebis  a 

deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018 

 

           În conformitate cu punctul 5.15.3.(1) lit.b) din Ordinul 3809/2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 “În situaţia în care 
secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit,acestea se acopera definitiv  
din excedentul bugetului local al anilor precedenti, până la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit 

prevederilor art.58 alin.1 litera c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin.1^4), dupa caz, din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare”. 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele 

doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevazute la art.6 lit.a, a celor exceptate la art.6 lit.b si a transferururilor din 

bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza în 

exercitiul financiar urmator şi se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel:  

   a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;  

    b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent, in limita disponibilului 

rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a;  

   c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare şi 
dezvoltare, dupa caz, la sfârşitul exercitiului bugetar”. 

 Față de cele de mai sus se impune acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

functionare în sumă de 296.996,21 lei, pentru anul 2018 din excedentul bugetar al Orasului 

Sebis. 

 În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune aprobarea 
acoperirii definitive a deficitului secțiunii de functionare din excedentul  bugetar al Orasului 

Sebis pentru anul 2018. 

                                                             PT. PRIMAR 

VICEPRIMAR 

ING. JR. RADU DEMETRESCU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMANIA 

JUDEŢUL ARAD 

ORASUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. _______din_________2019 

 

 

 

INVITATIE 

 

            Dl.(d-na) consilier(ă) _______________________________________este invitat(ă) 
să participe la şedinţa convocata de indata a Consiliului Local Sebiş, care va avea loc în 

data de 09.01.2019, ora 15, în sala de sedinţe a Consiliului Local Sebiş, din Piaţa 
Tineretului, nr. 1, judeţul Arad, cu urmatoarea  

 

 

 

 

ORDINE DE ZI: 

 

 

 

 

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

Local Sebis din data de 09.01.2019. 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al orasului Sebis a deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

PT. PRIMAR 

VICEPRIMAR 

ING. JR.  RADU DEMETRESCU 

                                                                                                  



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

MINUTA SEDINTEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL SEBIS DIN DATA DE 09.01.2019 

 

 

 

         La sedinta convocata de indata a Consiliului Local Sebis, care a avut loc in data de 09.01.2019 au 

fost prezenti 10 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna Gheorghe,  domnul Carpine Aurel, 

doamna Costea Angela, domnul Popovici Lazăr, domnul Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul 
Şchiop Iustin, domnul Şodincă Petru, domnul Toma Teodor, doamna Vekas Rodica. 

         Absenti sunt: doamna Barbura Liliana, doamna Batrana Viorica, domnul Gavrilă Cornel, domnul 

Zbircea Isai Doru. 

         La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, doamna Sirb 

Lavinia, secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic, dl. Ulica Adrian-Sef Serviciu Contabilitate-

Buget.  

         Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de 09.01.2019 a  

Dispozitiei nr. 3/2019 a Primarului orasului Sebis. 

         Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii scrise, respectiv semnarea convocatorului de 

prezenta. 

         Domnul presedinte de sedinta, Schiop Iustin,constatand ca sedinta este legal constituita, in 

conformitate cu cerintele prevazute de lege in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea sedintelor 

Consiliului Local, a declarat sedinta deschisa. 

         Domnul presedinte de sedinta, Schiop Iustin,  a supus la vot urmatoarea  

         Ordine de zi : 

 1.     Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis din 

data de 09.01.2019. 

          S-a supus la vot proiectul de hotarare si s-a adoptat Hotararea nr. 1  in unanimitate de voturi.     

2      Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al orasului 

Sebis a deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

          S-a supus la vot proiectul de hotarare si s-a adoptat Hotararea nr. 2  in unanimitate de voturi.     

 

 
 

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                              

                         CONSILIER                                                                          SECRETAR 

                  Ec. SCHIOP IUSTIN                                                                SIRB LAVINIA 
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Romania 

Judetul Arad 

Orasul Sebis 

Consiliul local 

 

Proces verbal 

 

Incheiat azi, 09.01.2019 cu ocazia sedintei de indata  a Consiliului Local Sebis. 

Convocarea consilierilor in sedinta de indata s-a facut prin dispozitia primarului nr. 3 

din 09.01.2019, care a fost afisata la sediul Primariei Sebis si invitatii  adresate domnilor 

consilieri. 

Sunt prezenti la sedinta 10 consilieri locali dupa cum urmeaza: domnul Barna 

Gheorghe,  domnul Carpine Aurel, doamna Costea Angela, domnul Popovici Lazăr, domnul 

Sirca Traian, domnul Strava Daniel, domnul Şchiop Iustin, domnul Şodinca Petru, domnul 

Toma Teodor, doamna Vekas Rodica. 

Absenti sunt: doamna Barbura Liliana, doamna Batrana Viorica, domnul Gavrilă 
Cornel,  domnul Zbircea Isai Doru. 

La sedinta participa domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu, 

doamna Sirb Lavinia, secretar, doamna Petrisor Clara, consilier juridic, dl. Ulica Adrian-Sef 

Serviciu Contabilitate-Buget. 

Publicitatea sedintei a fost asigurata prin afisare la panoul de afisaj, in data de 

09.01.2019 a  Dispozitiei nr. 3/2019 a Primarului orasului Sebis. 

Convocarea sedintei s-a asigurat, prin invitatii la sedinta, cuprinzand data, ora si locul 

desfasurarii acesteia si prin semnarea convocatorului. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, da citire urmatoarei: 

  Ordine de zi:  

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

Local Sebis din data de 09.01.2019. 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al orasului Sebis a deficitului sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

              Discuti: 

      1.   Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 1 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind ordinea de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis 

din data de 09.01.2019. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin,  supune spre aprobare punctul 1 al 

ordinii de zi şi se aprobă în unanimitate de voturi. 
  

       2.  Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, prezintă punctul 2 al ordinii de zi  - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al orasului Sebis a deficitului sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

  

 Domnul Ulica Adrian 

 In 2017 s-a primit  suma de 1795 mii lei, in octombrie, cu destinatatia pentru dezastre. 

Am cheltuit si au ramas 317 mii lei in decembrie. In 18 decembrie au venit normele de 

inchidere. In alti ani ce nu era cheltuit trebuia dat inapoi la bugetul de stat, dar au spus ca 

banii se folosesc cu aceeasi destinatie in anul urmator. Au ramas in sold acesti bani; anul 2017 

l-am inchis cu excedent de 317.000 lei. In 2018 veniturile si cheltuielile erau egale, de 
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exemplu 10 lei am avut, 10 lei am cheltuit, plus acesti bani 317.000 mii lei, ne-am inscris cu 

deficit. 

 

 Doamna Costea Angela  

 De ce nu este suma identica? 

 

 Domnul Ulica Adrian  

 Nu este identica deoarece in decembrie 27, 28 si primele zile in ianuarie au mai intrat 

ceva bani. 

 

 Doamna Costea Angela  

 Suma nu are legatura cu 2017. 

 

 Domnul Ulica Adrian  

 Din acei bani s-a reintregit deficitul.  Veniturile anului 2018 sectiunea functionare au 

fost mai mari decat cheltuielile. Cheltuielile au fost mai mari cu suma de 317.000, dar nu se 

poate sa se cheltuie mai mult decat am avut.  Am cheltuit 13, dar am avut 10. Pana anul trecut 

ne-am inchis pe 0. Trezoreria iti da posibilitatea sa faci in 3-4 ianuarie plati pe anul anterior. 

Suma de 21.000 este diferenta dintre 317.000 ai 296.000. Diferenta intre 317 si 296 reprezinta 

incasarile intre 27 decembrie si 3-4 ianuarie. In anul 2017 am avut excedent si in 2018 deficit, 

excedentul a fost cheltuit pentru dezastre, nu l-am mai dat la stat. In lunile ianuarie – martie l-

am cheltuit. La finele anului se fac regularizarile. Banii au fost cu destinatie de dezastre. In 

anii anteriori ne incheiam pe 0. 

  

 Domnul Sodinca Petru 

 Nu vad rostul proiectului de hotarare, sunt enumerate multe hotarari de consiliu local. 

Nu apare in nicio hotarare despre deficit. 

  

 Secretar 

 Sunt hotarari de rectificare de buget. 

  

 Domnul Sodinca Petru  

 Nu am fost atentionati ca mergem pe pierdere. 

 

 Domul  Ulica Adrian  

 Nu e vorba de pierdere. 

 

 Domnul viceprimar, cu atributii de primar, Demetrescu Radu  

 Din bugetul pe anul 2018 de exemplu ar fi ca avem incasarile si cheltuielile 10 

milioane si 10 milioane, te inchizi pe 0. 

   

 Domnul Ulica Adrian 

 In  proiectul de hotarare sa se specifice: din excedentul orasului Sebis al anului 2017 a 

deficitului sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, supune spre aprobare punctul 2 al ordinii 

de zi -“ Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al orasului Sebis a deficitului sectiunii de functionare, pentru anul 2018”şi se aprobă în 
unanimitate de voturi. 
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         Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Sebis 

din data de 09.01.2019, domnul preşedinte de şedinţă, Schiop Iustin, declara inchisa sedinta 

Consiliului Local Sebis. 

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                              

                CONSILIER                                                                                SECRETAR 

       EC. SCHIOP IUSTIN                                                                      JR. SIRB LAVINIA 

 

 

 

          

               Tehnoredactat si consemnat 

             Jr. PETRISOR CLARA 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.2 

DIN 09.01.2019 

 

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al orasului Sebis  a 

deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018 

 

      Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit  in sedinta de indata, 

      Avand in vedere: 

-     Initiativa si expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare 

-   Prevederile art.58 alin.1 litera c din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile ulterioare; 

-  Prevederile Ordinului nr. 3809 din 18.12.2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 

-     Prevedetile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018 

-   Hotararea Consiliului Local Sebis nr.3 din 29.01.2018 privind aprobarea Bugetului 

local al Orasului Sebis pentru anul 2018 si rectificat prin HCL nr.27 din 27.03.2018, prin 

HCL nr.50 din 25.05.2018, prin HCL nr.55 din 22.06.2018, prin HCL nr.65 din 

11.07.2018, prin HCL nr.72 din 13.07.2018, prin HCL nr. 92/2018, prin HCL nr. 101 din 

17.10.2018, prin HCL nr. 121 din 26.11.2018, prin HCL nr. 129 din 07.12.2018 

-  Prevederile art.36 alin.1, alin.2 litera b, alin.4 litera a din Legea nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile 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 

      In temeiul art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

       ART.1.  Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al orasului 

Sebis din anul 2017, a deficitului sectiunii de functionare pentru anul 2018, in suma de 

296.996,21 lei. 

       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 . 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 

             CONSILIER                                                                                SECRETAR 

     EC. SCHIOP IUSTIN                                                                       SIRB LAVINIA 

 



                                                               

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.1 

DIN 09.01.2019 

 

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

09.01.2019 

 

 

 

           Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta de indata, 

           Avand in vedere: 

-     prevederile art. 39 alin 4 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 de indata a Consiliului Local Sebis din 

data de 09.01.2019, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 09.01.2019. 

2      Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al 

orasului Sebis a deficitului  sectiunii de functionare, pentru anul 2018. 

 

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 

                      CONSILIER                                                                               SECRETAR 

              EC. SCHIOP IUSTIN                                                                      SIRB LAVINIA 
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