
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAȘUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.45 
DIN 23.04.2019 

 
Privind plata cotizaţiei Orasului Sebis aferentă anului 2019, la bugetul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – Valea Crișului Alb” 
 

      Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, convocat de indata in sedinta, 
      Având în vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare 
- Adresa nr. 3/22.04.2019 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Extindere 
Magistrală Gaz – Valea Crișului Alb”; 
- Prevederile art. 7 din Statutul Asociației prin care se stabilește ca obligație ale asociaților  să 
plătească cotizația anuală, în cuantumul ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociației; 
-referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 
- Prevederile art. 11, art. 12, alin.1, art.13, art.36, alin.2, lit.d, și lit.e, alin,6, lit.a, pct,14, alin.7, lit.c, 
art. 62 alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Dipoziţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale titlului II ale Legii 
nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

      În temeiul art. 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTARASTE: 

           ART.1.  Se aprobă plata cotizaţiei Orasului Sebis aferentă anului 2019, la bugetul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – Valea Crișului Alb”. 
           ART.2.  Se împuterniceşte d-nul DEMETRESCU RADU, reprezentant  al orașului 
Sebis, cetăţean român, născut  la data  de 24.11.1955 în Plescuta, judeţul Arad, domiciliat în 
Sebis, str. Zarandului, nr.22, posesor al CI  seria AR, nr. 607386, eliberată de SPCLEP Sebis 
la data de 26.02.2013, cu mandat special să aprobe pentru anul 2019, în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Extindere Magistrală Gaz – 
Valea Crișului Alb” în numele şi pe seama Consiliului local al Orașului Sebis cuantumul 
anual al cotizației în sumă de 5.000 lei, prevăzută pentru Consiliul Local Sebis și proiectul 
bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației. 
           ART.3.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incrdeinteaza viceprimarul 
cu atributii de primar al orasului Sebis. 
          ART.4.     Prezenta hotarare se comunica cu: 
                           -Institutia Prefectului-Judetul Arad 
                           -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – 
Valea Crișului Alb”. 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA 
                        CONSILIER                                                                  SECRETAR 
                  CARPINE AUREL                                                           SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR. 

DIN 23.04.2019 

Pentru modificarea art.2 si 3 din Hotararea Consiliului Local Sebis 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 > 

 

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

      Avand in vedere: 

-Expunerea de motice a initiatorului proiectului de hotarare 

-Solicitarea de Clarificari nr. 5 inregistrata la ADR Vest cu nr. 7996/10.04.2019 prin care se solicita 
Hotararea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma 
etapei de evaluare şi selecţie. 
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 117/17.10.2018 PRIVIND APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL <Extindere, 
modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice 

Sebis > 

-Raportul  prin care se propune modificarea Hotararii consiliului local Sebis nr. 117/ 17.10.2018 

pentru aprobarea proiectului <Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-

Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis > si a cheltuielilor legate de proiect 

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 

       In temeiul prevederilor art. 36, alin (1), alin (4) litera d) art. 45 alin. (1), si art. 115 alin. (1) 

litera b, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART.I.      Se modifica articolul 2 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 117/ 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 >, urmand a avea urmatorul continut: 



 

 

,,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 8,794,812.31 lei 

(inclusiv TVA)’’. 
ART.II.    Se modifica articolul 3 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 117/ 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 >, urmand a avea urmatorul continut: 

„ART.3.   Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oras Sebis de 292,516.24 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in suma de 119,000.00 lei, cât 

și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 173,516.24 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului < Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-

Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis >’’. 
ART.III.  Celelalte articole din HCL nr. 117/17.10.2018  PRIVIND APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL <Extindere, modernizare si 
dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis > raman 

neschimbate. 

ART.IV.     Se împuternicește dl. Demetrescu Radu, viceprimar cu atributii de primar  să semeneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <UAT Sebis>. 

ART.V.        Prezenta hotarare se comunica cu: 

                     -Institutia Prefectului-Judetul Arad 

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

Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis 

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

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                               SECRETAR 

       CARPINE AUREL                                                                       SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR. 43 

DIN 23.04.2019 

 

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

23.04.2019 

 

 

            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 23.04.2019, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 23.04.2019. 

2.     Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 si 3 din Hotararea Consiliului Local Sebis 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 >. 

3.     Proiect de hotarare privind plata cotizaţiei Orasului Sebis aferentă anului 2019, la bugetul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Extindere Magistrală Gaz – Valea Crișului Alb”. 

  

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA 

                        CONSILIER                                                                  SECRETAR 

                  CARPINE AUREL                                                          SIRB LAVINIA 
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