
 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 60  

DIN 12.07.2019 

 

Privind modificarea componentei Consiliului de Admnistratie al Clubului Sportiv  

,, NAȚIONAL’’ Sebis 

 

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

             Avand in vedere: 

            -expunerea de motive  a initiatorului proiectului de hotarare  

            -referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei orasului 

Sebis  

            -Hotarare Consiliului Local Sebis nr. 68 din 11.07.2018 privind modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ 
Sebiș si numirea Consiliului de Administratie 

            -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 82 din 07.08.2018 privind modificarea Art.2 al 

Hotararii Consiliului Local Sebis nr.68 din 11.07.2018, privind modificarea si completarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebiș si 
numirea Consiliului de Administratie 

            -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 87 din 31.08.2018 Pentru modificarea Art. 2 al 

Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 82 din 07.08.2018 privind modificarea Art.2 al Hotararii 

Consiliului Local Sebis nr.68 din 11.07.2018, privind modificarea si completarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebiș si 
numirea Consiliului de Administratie 

            -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 98 din 17.10.2018 privind modificarea 

componentei Consiliului de Admnistratie al Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis 

            -prevederile Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata 

            -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata 

             -prevederile HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a 

Legii educatiei si sportului 

            -prevederile art. 36 alin.2 litera a, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, pct.6 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.I.   Se aproba modificarea componentei Consiliului de Admnistratie al Clubului Sportiv  

,,NAȚIONAL’’, respectiv Art.2 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 68 din 11.07.2018, 

modificat prin Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 82 din 07.08.2018, prin Hotararea 

Consiliului Local Sebis nr. 87 din 31.08.2018 si prin Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 98 din 

17.10.2018, in sensul inlocuirii domnului Cojocaru Calin cu domnul Barbatei Marian, urmand a 

avea urmatorul cuprins: 

 

 

 



 

 

 

 

 

ART.2    Se aprobă numirea Consiliului de Administrație la Club Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebiș, 

după cum urmează:  
                  - dl.Barbatei Marian-consilier la Compartimentul Cultura, Muzeu, Biblioteca in 

cadrul Primariei orasului Sebis 

                  - dl. Ilica Dorel Iliuta-inspector in cadrul Primariei orasului Sebis 

                  - d-na.Vekas Rodica Maria-Consilier local 

                  - d-nul Sirca Traian-Consilier local 

                  - dl. Zbircea Isai Doru – Consilier local 

ART.II.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Sebis, 

Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, persoana care exercita 

controlul financiar preventiv propriu in cadrul Primariei orasului Sebis, precum si Clubul Sportiv  

,,NAȚIONAL’’ Sebiș. 

ART. III.    Prezenta  hotarare se comunică cu: 
                 -  Instituția Prefectului – Județul Arad; 
                 -  Primarul orașului Sebis; 

                 -  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei orașului Sebis; 

                 - persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul Primariei 

orasului Sebis 

                 -  Clubul Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebiș 

                 -  membrii Consiliului de Administratie ai Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis 

                  

                  

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                                       SECRETAR 

 BARBURA MAURIEANA                                                                        SIRB LAVINIA 

 

 

 

 

 

 



 ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 59 

DIN 12.07.2019 

Privind darea in administrarea Consiliului Judetean Arad a diferentei de suprafata de la 19.799 

mp la 10.292 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 Sebis, pe perioada implementarii proiectului 

Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Arad 

 

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

                   Avand in vedere: 

                   -expunerea de motive a primarului orasului Sebis 

                   -adresa nr. 13359/02.07.2019 privind solicitarea de transmitere in administrarea 

Consiliului Judetean Arad a intregii suprafete de 19.799 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 

Sebis, in vederea implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul 

Arad 

                   -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 58/2009 privind darea in administrare a 

terenului in suprafata de 10.292  mp din domeniul public al orasului Sebis catre Consiliul 

Judetean Arad, in vederea implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor 

Judetul Arad 

                   -Referatul compartimenntului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

inregistrat la nr. 4614 din 05.07.2019 

                   -prevederile art 36 alin.2 lit. c, art. 36  alin 5 lit a, art.123 alin.1 din Legea 215/2001  

a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

                  - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Sebis 

                    In temeiul prevederilor art. 45, alin (3) din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala: 

HOTARASTE: 

ART.1.(1)  Se aproba darea in administrarea Consiliului Judetean Arad a diferentei 

de suprafata de la 19.799 mp la 10.292 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 Sebis pe perioada 

implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Arad. 

(2)   Terenul in suprafata de 9507 mp se identifica in extrasul CF nr. 303188 

Sebis  nr. cad 303188. 

                  ART.2.    Obiectivul de investitii, respectiv Statia de transfer a deseurilor se va 

amplasa pe terenul identificat conform datelor de mai sus. Acest teren este disponibil exclusiv 

pentru realizarea obiectivului propus in proiect. 

         ART 3.       Prezenta hotarare se comunica  cu:  

                 -  Institutia Prefectului- Judetul Arad 

                       -  Consiliul Judetean Arad 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                 CONTRASEMNEAZA 

           CONSILIER                                                                                          SECRETAR 

BARBURA MAURIEANA                                                                          SIRB LAVINIA 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARRAD 

ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
HOTARAREA NR.58 

DIN 12.07.2019 
 

Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis  
 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  
            Avand in vedere:  
 - expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, ing.jr. Radu Demetrescu 
 - adresa nr. 635/25.06.2019 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la Primaria 
orasului Sebis la nr. 4377/26.06.2019, prin care solicita modificarea Statului de Functii; 
            - Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 13 din 30.01.2019 privind aprobarea Organigramei si 
a Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis pe anul 2019; 
            - referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 
           - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 - prevederile art. 3 alin 3 din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platiti 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 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 Ordonantei de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platiti din 
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare 
            - prevederile art. 36 alin 2 litara a alin 3 litera b din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis  
            In temeiul, art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

            ART.1.  Se aproba modificarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis, 
conform Anexei care face 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                                                      SECRETAR 
                   BARBURA MAURIEANA                                        SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 57 

DIN 12.07.2019 

 

Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care are ca obiect locuinte pentru tineri 

destinate inchirierii, construite prin ANL 

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

            Având în vedere  

           -expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare  

           -raportul  Comisiei  sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei 

Sebis nr. 4492 din 02.07.2019 

           -referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului 

Local Sebis 

 - prevederile art. 8 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 32 din HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  

pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare,  
          - prevederile art. 36 alin.2 litera c si alin.5 litera b, alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile la zi 

          - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

  In temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile la zi 

 

HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1.    Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an, a duratei contractului de inchiriere, 

care are ca obiect locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala de 

Locuinte, situat in Sebis, Calea Aradului, nr.3,  bl. 3, M, doar pentru titularii contractelor de 

inchiriere care indeplinesc cerintele prevazute de lege, respectiv doamna Ienasel Diana Ioana. 

Art.2.   Se imputerniceste viceprimarul orasului Sebis, cu atributii de primar sa incheie 

actele aditionale care au ca obiect prelungirea duratei contractului de inchiriere a locuintei 

prevazute la art.1 din prezenta hotarare.  

Art.3.  Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza viceprimarul 

orasului Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

Art.4.    Prezenta hotărâre se  comunică cu:  

   Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 

   Viceprimarul Oraşului Sebiş cu atributii de primar; 

   Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis; 

   Serviciul Contabilitate –Buget, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru,       

Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA 

                       CONSILIER                                                                       SECRETAR 

            BARBURA MAURIEANA                                                        SIRB LAVINIA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 61 
DIN 12.07.2019 

 
Pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 110 din 27.11.2017 privind apobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
,, Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul Arad 

 
             Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
             Având în vedere: 
            -iniţiativa şi expunerea de  motive  a primarului oraşului Sebis,  
            -Referatul întocmit de către Serviciul Urbanism, Amenajarea, Teritoriului, Cadastru, Protectia 
Mediului si Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
            -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 110 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, 

nr.15, judetul Arad   

             -prevederile art. 20 alin (1) lit. h) şi i) si j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
             -prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
             -prevederile OMDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala 
             -prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 
             -Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata 
             -rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
              În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

           ART.I.    Se modifica Art.1 pct.2 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. Sebis nr. 110 din 27.11.2017 
privind apobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Gradinita cu program 

prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul Arad, urmand a avea urmatorul continut: 
                  2.   Valoare totala investitie – 1.523.315,61 inclusiv TVA 
                     -  Valoare rest de executat-potrivit OUG 114/2018-1.656.158,55 inclusiv TVA 
                     -  Valoare decontata  – 19.674,57 lei inclusiv TVA 
                     -  Valoare rest de executie-potrivit OUG nr.79/2017 – 1.431.759,31 inclusiv TVA 
           ART.II.     Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu: 
                            -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul 
Primariei Sebis 
                            - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                            - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              CONTRASEMNEAZA 
                       CONSILIER                                                                                                    SECRETAR 
          BARBURA MAURIEANA                                                                                       SIRB LAVINIA 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 62 
DIN 12.07.2019 

 
Pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 111 din 27.11.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad 

 
 
              Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 
              Având în vedere: 
             -iniţiativa şi expunerea de  motive  a primarului oraşului Sebis,   
             -Referatul întocmit de către Serviciul Urbanism, Amenajarea, Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 
si Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
             -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 111 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad 

             -Prevederile art. 20 alin (1) lit. h) şi i) si j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
             -prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 
             -prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
             -prevederile OMDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala 
             -Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata 
             -rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 
              În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           ART.I.   Se modifica Art.1 pct.2 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. Sebis nr. 111 din 27.11.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad, urmand a avea urmatorul continut: 
                       2.  Valoare totala investitie – 1.843.804,09 inclusiv TVA 
                          - Valoare rest de executat-potrivit OUG nr. 114/2018-1.637.948,67 lei 
                          - Valoare decontata  – 407.815,34 lei inclusiv TVA 
                          - Valoare rest de executie –potrivit OUG nr. 79/2017– 1.386.489,99 inclusiv TVA 
           ART.II.    Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu: 
                            -Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul 
Primariei Sebis 
                            - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 
                            - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                           CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
               BARBURA MAURIEANA                                                                              SIRB LAVINIA 

 



                                                               

                                                                   

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 55 

DIN 12.07.2019 

 

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

12.07.2019 

 

 

 

           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 12.07.2019, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 12.07.2019. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 19.06.2019. 

3.   Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Sebis pentru  

anul 2019. 

4.   Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere care are ca obiect 

locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL 

5.   Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice 

Sebis. 

6.    Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Judetean Arad a diferentei de 

suprafata de la 19.799 mp la 10.292 mp teren, inscrisa in CF nr. 303188 Sebis, in vederea 

implementarii proiectului Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Arad. 

7.  Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al 

Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis 

8.    Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 110 din 

27.11.2017 privind apobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  

,, Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul Arad   

9.    Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 111 din 

27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

 ,, Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad 

10.  Adresa nr. 716 din 05.07.2019 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canalizare Judetul Arad, inregistrata la Primaria Orasului Sebis la nr. 4607 din 05.07.2019. 

11.    Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA 

              CONSILIER                                                                                         SECRETAR 

  BARBURA MAURIEANA                                                                          SIRB LAVINIA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR. 56 
DIN 12.07.2019 

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

din data de 12.07.2019. 
 
 

             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 
19.06.2019 

- 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 19.06.2019. 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 
            CONSILIER                                                                                SECRETAR 
 BARBURA MAURIEANA                                                                SIRB LAVINIA 
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PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Sebis pe anul 2019 

 

 

      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(2) 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 pe anul 2019,  

conform Anexei nr.1, care fae 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 . 

 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PT. PRIMAR 

VICEPRIMAR 

ING. JR. RADU DEMETRESCU 
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