
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.102 

DIN 17.10.2018 

 

Pentru revocarea  Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 67 din 11.07.2018 privind 

aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a indicatorilor 

de performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini al Serviciului de 
iluminat public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a orasului Sebis, 

judetul Arad 

 

 

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

              Avand in vedere: 

             -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 67 din 11.07.2018 privind aprobarea 

Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a indicatorilor de 

performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat 

public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a orasului Sebis, judetul 

Arad 

            -raportul intocmit de catre d-na Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul 

Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis           

           - prevederile art. 36 alin 2 lit. d, alin.9 si art. 115 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala        

           - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis 

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

republicata 

 

H O T A R A S T E : 

 

              ARTICOL UNIC.  Se revoca Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 67 din 

11.07.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat 

public, a indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini 
al Serviciului de iluminat public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a 

orasului Sebis, judetul Arad. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                            SECRETAR 

PROF. COSTEA ANGELA                                                           SIRB LAVINIA 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.107 

DIN 17.10.2018 

 

Pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 66 din 11.07.2018 privind 

aprobarea infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a formei de gestiune 

pentru activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea Regulamentului 
serviciului, a  Caietelor de Sarcini  ale activităților specifice serviciului de salubrizare 

 

 

 

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

              Avand in vedere: 

             -Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 66 din 11.07.2018 privind aprobarea 

infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a formei de gestiune pentru 

activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea Regulamentului 

serviciului, a  Caietelor de Sarcini  ale activităților specifice serviciului de salubrizare 

            -raportul intocmit de catre d-na Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul 

Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis           

           - prevederile art.  36 alin 2 lit.d, alin.9 si art. 115 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala        

           - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis 

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

republicata 

 

H O T A R A S T E : 

 

              ARTICOL UNIC.  Se revoca Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 66 din 

11.07.2018 privind aprobarea infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a 

formei de gestiune pentru activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea 
Regulamentului serviciului, a  Caietelor de Sarcini  ale activităților specifice serviciului 
de salubrizare. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                            SECRETAR 

PROF. COSTEA ANGELA                                                           SIRB LAVINIA 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.101 

DIN 17.10.2018 

 

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 specialite din cadrul Consiliului Local al orasului 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 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 . 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                            SECRETAR 

PROF. COSTEA ANGELA                                                            SIRB LAVINIA 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.97 
DIN 17.10.2018 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis 
din data de 31.08.2018, aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara din 

data de 14.09.2018 si aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 
Consiliului Local Sebis din data de 26.09.2018 

 
 

 
 

             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 
31.08.2018 

- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara din data de 14.09.2018  
-  procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 

26.09.2018 
- 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 31.08.2018, procesul verbal incheiat la 
sedinta extraordinara din data de 14.09.2018 si  procesul verbal incheiat la 
sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 26.09.2018 
 
 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA 
              CONSILIER                                                                      SECRETAR 
   PROF. COSTEA ANGELA                                                    SIRB LAVINIA 

 
 



 
 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.114 

DIN 17.10.2018 

 

Pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr.4 

din 29.01.2018  privind  programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 

 

 

 

      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 d-na Bociu Monica, inspector in cadrul Primariei orasului 

Sebis; 

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata 

- Prevederile art.11 si 12 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016 

- prevederile art. 36 alin 2  lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata; 

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis 

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

republicata 

 

HOTARASTE: 

 

 

       ART.1.   Se modifica si se completeaza Anexa nr.1 la Hotararea nr. 4 din 29.01.2018 

privind programul anual al achizitiilor publice 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 se comunica cu:  

          -  Institutia Prefectului- Judetul Arad; 

          -  Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

          -  persoana responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis 

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA 

                  CONSILIER                                                                 SECRETAR 

      PROF. COSTEA ANGELA                                                  SIRB LAVINIA 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.99 

DIN 17.10.2018 

 

Privind aprobarea  Organigramei si a Statului de functii pentru Clubul Sportiv  

,, NAȚIONAL’’ Sebis 

 

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

                Avand in vedere: 

               -expunerea de motive  a Primarului orasului Sebis ; 

               -referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

orasului Sebis; 

               -adresa Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis, inregistrata la Primaria orasului 

Sebis la nr. 6491 din 12.10.2018 

               -Hotararea Consiliului de Admnistratie a Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ 
Sebis nr.1 din 12.10.2018 

               -Hotararea 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 

               -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 Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice 

                -prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii 

                -prevederile art.36 alin 2  lit.d si 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(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 pentru Clubul Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis, pentru 

anul 2018, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



 

 

ART.2.  Se aproba Statul de functii pentru Clubul Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis, pentru 

anul 2018, conform anexei nr.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: 

- Clubul Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis 

- Serviciul Contabilitate- Buget, persoana cu atributii in domeniul Resurselor 

umane din cadrul Primariei orasului Sebis 

- Primarul orasului Sebis 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA 

           CONSILIER                                                   SECRETAR 

 PROF. COSTEA ANGELA                                  SIRB LAVINIA 

 



                                                               

                                                                   ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.96 

DIN 17.10.2018 

 

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

17.10.2018 

 

 

           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 17.10.2018, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 17.10.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 31.08.2018, aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta 

extraordinara din data de 14.09.2018 si aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local Sebis din data de 26.09.2018. 

      3.  Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Admnistratie al 

Clubului Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis. 

      4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Clubul 

Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis. 

      5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis 

pe trimestrul IV  al anului 2018. 

      6.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018. 

      7. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 67 din 

11.07.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a 

indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini al Serviciului de 
iluminat public si de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a orasului Sebis, judetul 

Arad 

      8.    Proiect de hotarare privind  infiinţarea Serviciului de Iluminat Public al Orasului Sebis. 
      9.   Proiect de hotarare privind  aprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de 
gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Orasului Sebis.   

      10. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Iluminat 

Public al Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni. 

      11.  Proiect de hotarare privind aprobarea valorii activitatii Serviciului de Iluminat Public al 

Orasului Sebis si  localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni. 

      12. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr.66 din 

11.07.2018 privind aprobarea infiintarii serviciului de salubrizare al Orasului Sebis, a formei de 

gestiune pentru activitățile componente serviciului de salubrizare, modificarea Regulamentului 
serviciului, a  Caietelor de Sarcini  ale activităților specifice serviciului de salubrizare 

      13.   Proiect de hotarare privind infiinţarea Serviciului de Salubrizare al Orasului Sebis. 
      14.  Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi stabilirea formei de 
gestiune a Serviciului de Salubrizare a Orasului Sebis. 

      15.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de  

Salubrizare al Orasului Sebis.   

 



 

 

      16.   Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de  

salubrizare al Orasului Sebis.  

      17.   Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini proprii ale Serviciului de  

salubrizare al Orasului Sebis.   

       18.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului 

Sebis in Consiliul de Admnistratie al Liceului Teoretic Sebis. 

       19. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea 

Consiliului Local Sebis nr. 4 din 29.01.2018 privind programul achizitiilor publice pe anul 

2018. 

       20.  Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr. 

300896 Sebis si CF nr. 301467 Sebis destinate Statiei de transfer ampalasata de raza UATO 

Sebis. 

       21.  Proiect de hotarare privind  notarea in Cartea Funciara a strazilor pe care se va derula 

proiectul ,,Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Sebis’’ cu componentele ,, Amenajare Piste de 

Biciclete in orasul Sebis’’si ,, Construire Locuinte Sociale’’ 
       22.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul   

<Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de 

Boli Cronice Sebis > 

       23.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din 

07.08.2018  privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN 
ORAȘUL SEBIȘ, COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL SEBIȘ”  

si „ Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta CONSTRUIRE 
LOCUINTE SOCIALE” și aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI/SF si a 

indicatorilor tehnico-economici ai acesteia 

       24. Cererea nr. 6430 din 10.10.2018 depusa de Sgarcea Silviu, Posa Mihaela, Vesa 

Ramona, Leahu Mona, profesori diriginti la clasele a XI-a de la Liceul Teoretic Sebis, prin care 

solicita suma de 6000 lei necesara pentru organizarea Balului Bobocilor din data de 9.11.2018. 

       25. Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad. 

  

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA 

              CONSILIER                                                                      SECRETAR 

   PROF. COSTEA ANGELA                                                    SIRB LAVINIA 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.113 
DIN 17.10.2018 

 
 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Consiliul de 

Administratie al Liceului Teoretic Sebis 
 

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

- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, 
- Adresa nr. 1256/1 din 14.09.2018 emisa de Liceul Teoretic Sebis, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis nr. 6362 din 08.10.2018, prin care solicita desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Consiliul de Administratie al Liceului 
Teoretic Sebis  

- Referatul intocmit de catre d-na Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul 
Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis 

- prevederile art. 36 alin.2 litera b si d, alin.6 litera a pct 1, alin.9 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile la 
zi, 

- prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, actualizata 
- prevederile  Ordinului M.E.N.  nr. 3160/2017 pentru modificarea si completarea  

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie 
din unitatile de invatamant preuniversitar, 

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Sebis 
           În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 

       
HOTĂRAŞTE: 

 
 
ART.1.     Se desemneaza din partea Consiliului Local al orasului Sebis in Consiliul de 
Administratie al Liceului Teoretic Sebis 2 reprezentanti, dupa cum urmeaza:  
                   - dl. consilier local Barna Gheorghe 
                    -dl. consilier local Toma Teodor 
ART.2.   Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
orasului Sebis si se comunica cu : 

- Institutia Prefectului-Judetul Arad 
- Persoanele desemnate la art.1 
- Liceul Teoretic Sebis 

 
 
              

PRESEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER                                                     SECRETAR 
 PROF. COSTEA ANGELA                                    SIRB LAVINIA 

 
 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.115 

DIN 17.10.2018 

 

Privind alipirea imobilelor inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr. 300896 Sebis si CF nr. 

301467 Sebis destinate Statiei de transfer amplasata de raza UATO Sebis. 

 

 

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

              Avand in vedere: 

-raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Primariei orasului Sebis 

-schita de alipire a imobilelor intocmita de catre SC Dendal Topo SRL 

-prevederile  Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 

-prevederile art.1, art.10 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art.36(2) lit. c alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis 

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

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

ART.1   Se aproba alipirea imobilelor inscrise in CF nr.300208 Sebis, CF nr.300896 

Sebis si CF nr.301467 Sebis destinate Statiei de transfer amplasata de raza UATO Sebis, 

astfel: 

     -CF nr.300208 Sebis- curti constructii in suprafata de 10292 mp 

                 -CF nr.301467 Sebis-categoria de folosinta altele in suprafata de 4959 mp 

     -CF nr.300896 Sebis-categoria de folosinta pasune in suprafa de 22469 mp 

ART. 2.    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa obtinerea vizei de la OCPI Arad pentru 

documentatia cadastrala mentionata la art.1 din prezenta hotarare. 

ART.3.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu: 

                  -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Biroul Impozite si Taxe 

Locale,  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis. 

                  -Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                           SECRETAR 

PROF. COSTEA ANGELA                                                            SIRB LAVINIA 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 
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HOTARAREA NR.100 

DIN 17.10.2018 

 

Privind aprobarea Bugetului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis pentru trimestrul IV  al anului 2018. 

 

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

            Avand in vedere: 

-      Expunerea de motive a primarului orasului Sebis 

-   Adresa Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis nr. 310 din 12.10.2018, inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 6491 din 12.10.2018, prin care comunica necesarul de fonduri pentru incadrarea in 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 

- Prevederile art.1, art.19 alin. 1 si 2, art.25 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; 

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

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

educatiei fizice si sportului 

- Hotararea 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 

- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis; 

- Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile la zi 

            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 Bugetul Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis pentru trimestrul IV  al anului 

2018, in suma de 230.000 lei, 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, 

ordonatorul de credite al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din 

cadrul Primariei Sebis si se comunica cu: 

                      - Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

                      - Clubul Sportiv ,, NAȚIONAL’’ Sebis 

                      - Primarul orasului Sebis 

                      - Institutia Prefectului - Judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                            SECRETAR 

PROF. COSTEA ANGELA                                                           SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR.116 

DIN 17.10.2018 

 

Privind notarea in Cartea Funciara a strazilor pe care se va derula proiectul 

,,Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Sebis’’ cu componentele ,, Amenajare Piste de 

Biciclete in orasul Sebis’’si ,, Construire Locuinte Sociale’’ 
 

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

              Avand in vedere: 

-raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Primariei orasului Sebis 

-prevederile  Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 

-prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art.36(2) lit. c alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis 

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

modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E : 

 

ART.1   Se aproba documentatiile cadastrale pentru intabularea in Cartea Funciara a 

dreptului de proprietate publica a imobilelor – strazi pe care se va derula proiectul 

,,Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Sebis’’ cu componentele ,,Amenajare Piste de 

Biciclete in orasul Sebis’’ si ,,Construire Locuinte Sociale’’, dupa cum urmeaza: 

                -strada Crisului 

                -strada Dornei 

                -B-dul Republicii 

                -strada Codrului 

                -strada Plesa 

                -strada Pacii 

                -strada Ciutariei 

                -strada Calea Aradului 

                -pistele de biciclete paralele cu Drumurile Judetene-DJ 793  

                                                                                                  -DJ792B 

                  Documentatiile cadastrale sunt prevazute in Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 care fac parte integranta din prezenta  hotarare.  

ART.2.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu: 

                  -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Biroul Impozite si Taxe 

Locale,  Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis. 

                  -Institutia Prefectului- Judetul Arad. 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 

                  CONSILIER                                                                       SECRETAR 

       PROF. COSTEA ANGELA                                                        SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR.117  

DIN 17.10.2018 

 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL  

<Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la 
Spitalul de Boli Cronice Sebis > 

Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de Investitii 8.1, – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate 
de comunități 

Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate   

Operatiunea A – Ambulatorii 

Apel de proiecte nr POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A : 
Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii 

 

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

        Avand in vedere: 

-Initiativa si expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar, ing. jr. 
Radu Demetrescu 

-Referatul intocmit de catre Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si 
Cadastru din cadrul Primariei Orasului Sebis 

-Ghidul specific Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile 
în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare 
și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate   

Operațiunea A – Ambulatorii 

Apelurile de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 

-Prevederile art. 36, alin 2, litera e, coroborat cu alin 7, litera a din Legea nr. 215/ 
2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare 



 
 

-Prevederile art. 36, alin 2, litera d si alin 6, litera a, pct4 din Legea 215/ 2001 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare 

        In temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,, Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de 
Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis ,, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2,Operatiunea A, apelul de proiecte 
nr. POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii/1/Operațiunea 8.1.A 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului < Extindere, modernizare si dotare 
Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis >, în 
cuantum de 10.113.938,00 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oras Sebis de 0 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 202.278,76 
lei, reprezentând cofinanțarea proiectului,,Extindere, modernizare si dotare 
Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis,, 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului < ,,Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de 
Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis,,, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi 
identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

ART 6. Se împuternicește dl Demetrescu Radu să semeneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele UAT Sebis. 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunica cu: 

            -Institutia Prefectului-Judetul Arad 

            -Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
Cadastru, Proitectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 

            -Viceprimarul cu atributii de Primar, ing. jr. Radu Demetrescu 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 

                       CONSILIER                                                               SECRETAR 
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HOTARAREA NR.118 

DIN 17.10.2018 

 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din 07.08.2018  privind 
implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL SEBIȘ, 

COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL SEBIȘ”  si „ Îmbunătățirea 
calității vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta CONSTRUIRE LOCUINTE 

SOCIALE” și aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI/SF si a 
indicatorilor tehnico-economici ai acesteia 

 

 
           Consiliul Local al orasului SEBIS, judetul Arad, întrunit in ședința ordinară  

Având în vedere:  

 Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 77 din 07.08.2018 privind implementarea proiectului 
“ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL SEBIȘ, COMPONENTA: “AMENAJARE 

PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL SEBIȘ”  si „ Îmbunătățirea calității vieții în orașul Sebis, 
Județul Arad, Componenta CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și documentatiei tehnico-
economice la faza DALI/SF si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia 

 Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu 
de specialitate al primarului Orasului SEBIS; 

 Ghidul specific 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 
9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale,  Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România – POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 
(Cod nr. POR/381/13), POR/2018/13/13.1/1/ITI (Cod nr. POR/382/13) și 
POR/2018/13/13.1/1/SUERD (Cod nr. POR/383/13), în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020; 

 Solicitarea de clarificare 2, nr 22856/15.10.2018 emisa de ADR VEST 

 Prevederile art. 36. alin. (2), lit. e), coroborat cu alin. (7), lit. a) din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 36, alin. (2)  lit. (d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata, 
modificată si completată, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre enunțat în 
titlu, astfel: 

HOTĂRĂȘTE: 
            Art. I.  Se modifica Art. 4. al Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din 07.08.2018  
privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL SEBIȘ, 
COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL SEBIȘ”  si „ Îmbunătățirea calității 
vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI/SF si a indicatorilor tehnico-



economici ai acesteia, urmand a avea urmatorul cuprins:  

         ,, ART.4  Se aprobă co-finanțarea proiectului pe care Orasul SEBIS, în calitate de 
solicitant, o va suporta din bugetul propriu: 

    -Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %):  303.503,54  lei, respectiv 2% 

    -Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (in lei si %): 70.210  lei, respectiv 100% 

   - Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 373.713,54  lei 
respectiv 2,45%’’ 
             Art. II.  Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 77 din 07.08.2018  
privind implementarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL SEBIȘ, 
COMPONENTA: “AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN ORAŞUL SEBIȘ”  si „ Îmbunătățirea calității 
vieții în orașul Sebis, Județul Arad, Componenta CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE” și 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza DALI/SF si a indicatorilor tehnico-
economici ai acesteia raman neschimbate.  

            Art. III.  Secretarul Orasului SEBIS va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor 
interesate.      
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HOTARAREA NR.98 

DIN 17.10.2018 

 

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: 

            -cererea de demisie a doamnei consilier Costea Angela, inregistrata la Primaria Sebis la 

nr.6405 din 09.10.2018 

            -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 

            -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 si prin Hotararea 

Consiliului Local Sebis nr. 87 din 31.08.2018, urmand a avea urmatorul cuprins: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

după cum urmează:  
                  - dl. Cojocaru Calin 

                  - 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 
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