
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

privind  Proiectul pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis, 

pentru anul scolar 2019-2020 

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

                 Avand in vedere: 

-   Expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar a orasului Sebis, ing. Jr. 

Radu Demetrescu 

-   Adresa nr.1026/M/26.10.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr.6888 din 30.10.2018, prin care solicita transmiterea 

proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat si particular care vor functiona in anul scolar 2019-2020 pe raza 

UATO Sebis 

-   Adresa nr.1452 din 30.10.2018 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr.6889 din 30.10.2018, prin care inainteaza propunerea pentru Proiectul 

privind reteaua scolara de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2019-2020. 

-     Adresa nr. 69 din 30.10.2018 a Clubului Copiilor Sebis cu Filiala Ineu, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr.6993 din 30.10.2018, prin care inainteaza propunerea pentru 

Proiectul privind Reteaua scolara de pe raza orasului Sebis pentru anul scolar 2018-2019. 

-    Adresa nr. 186 din 30.10.2018 a Gradinitei cu Program Normal nr.2 ,,Samariteanul’’ 
Sebis, prin care transmit reteaua scolara pentru anul scolar 2019-2020 

-  Raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

orasului Sebis 

-   Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei 

nationale, actualizata 

-  Prevederile art.24 din Ordinul M.E.N. nr.5235/02.10.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 

preuniversitar de stat evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati 

in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 si 

a Anexei la ordin. 

-    Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IV-

privind persoana juridica 

-    Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile la zi 

-   Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

         In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

                ART.1.   Se propune Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de 

pe raza orasului Sebis, care vor functiona in anul scolar 2019-2020, in vederea emiterii avizului 

conform de catre  Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Arad. 



                

 

 

 

              ART.2.  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza 

orasului Sebis. 

              ART.3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 

                                -Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular 

acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis 

                                - Primarul orasului Sebis 

                                - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR.121 

DIN 26.11.2018 

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Sebis pe 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 si ale art.49 alin.4 si 5 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 pe anul 2018, 

conform  Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

       ART.2.   Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr.2, care face parte 

din prezenta hotarare. 

       ART.3.  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. 120 
DIN 26.11.2018 

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

din data de 17.10.2018 
 

 

 
             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 
17.10.2018 

- 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 17.10.2018. 
 
 
 

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

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 124 

DIN 26.11.2018 

 

Privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind distribuirea energiei termice de 

catre  SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutiile publice  

 

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

           Avand in vedere: 

          - expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare 

           -adresa nr. 590/01.11.2018 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 7076 din 02.11.2018, prin care solicita aprobarea pretului de 

prestare de servicii pentu agentii economici si institutii publice, conform Structurii pe 

elemente de cheltuieli anexate; 

            -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

            -prevederile  art. 21, art. 43 alin 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

            -prevederile Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 91/2007 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului de alimentare cu energie 

termica  

 -prevederile art.6 ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru 

serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia 

termica produsa in cogenerare   

           - prevederile art. 8 alin 2 si art. 40 alin 9 din Legea nr. 325/2006, privind serviciul 

public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare 

           - prevederile art. 3 alin 1 din OG nr. 36/2006, privind instituirea preturilor locale de 

referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

           -prevederile art. 36 alin. 2 litera d, alin. 6 litera a pct.14, 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 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.1.   Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se aproba pretul/tariful de 243,16 

lei/Gcal fara TVA pentru prestarea de servicii privind distribuirea energiei termice de catre  

SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutiile publice. Pretul/tariful  

este stabilit conform Structurii pe elemente de cheltuieli intocmita de SC Termo-Construct 

SA,  anexata la prezenta hotarare.               

ART.2.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea SC 

Termo-Construct SA Sebis si Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului 

Sebis si se comunica cu : 

                 - Institutia Prefectului-  Judetul Arad. 

                 - SC Termo- Construct SA Sebis 

                 - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA 

                CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

     PROF. COSTEA ANGELA                                                                  SIRB LAVINIA 

  



 

 



                                                               

                                                                   ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.119 

DIN 26.11.2018 

 

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

26.11.2018 

 

 

           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 26.11.2018, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 26.11.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din data de 17.10.2018. 

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

      4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei 

publice subordonate, Spitalul de Boli Cronice Sebis, pe anul 2018. 

      5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 

Sportiv ,, NATIONAL’’ Sebis, pe anul 2018 

      6. Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere 

pentru locuintele situate in imobilele ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3. 

      7. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind 

distribuirea energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si 

institutiile publice. 

      8.  Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în 
învătământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul I, anul scolar 2018-2019. 

      9.  Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului provenit din 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. 

      10.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

      11. Proiect de hotarare privind Proiectul pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare 

de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2019-2020 

      12. Cererea nr. 7264 din 12.11.2018 depusa de catre Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe 

Sebis II, prin care solicita sprijin material necesar realizarii unei troite in memoria eroilor care 

apartin Parohiei. 

      13. Cererea nr. 6691 din 18.10.2018 depusa de catre dl. Gligor Beniamin din orasul Sebis, 

str. Crisului, nr.25, prin care propune ca Liceul Teoretic Sebis, Casa de Cultura Sebis sa poarte 

numele Mihai Beniuc si ridicarea unui bust in fata Casei de Cultura. 

      14. Cererea nr. 6778 din 23.10.2018 depusa de catre Covaci Tito, domiciliat in Sebis, str. 

Banatului, nr. 16, prin care solicita restituirea contravalorii terenurilor cumparate de la Primaria 

Sebis in urma licitatiei din anul 2011. 

 

 

 

 



 

 

      15. Cererea nr. 6826 din 26.10.2018 depusa de Bulzan Ioan, cu domiciliul in comuna Beliu, 

nr.211, jud. Arad, prin care solicita scutirea de la plata sumelor prevazute cu titlu de impozit 

pentru terenul situat in intravilanul localitatii Sebis, str. Crisului, nr. 6B, stabilite pentru perioada 

2013-2018 si scutirea de la plata acesoriilor aferente acestui impozit 

      16. Cererea nr.6606 din 16.10.2018 depusa de UVVG Arad, cererea nr.6887 din 30.10.2018 

depusa de catre Universitatea de Vest ,,Vasile Goldis’’ din Arad, prin care solicita inchirierea 

unui spatiu in suprafata de 75,76 mp, situat in Sebis, str.Romana, nr.4 pentru destinatia 

invatamant. 

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA 

                CONSILIER                                                                                  SECRETAR 

     PROF. COSTEA ANGELA                                                                   SIRB LAVINIA 

  

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 126 

DIN 26.11.2018 

 

privind dezlipirea imobilului provenit din 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 

-planul de amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de dezlipire intocmit de  

SC Dendal Topo SRL 

-prevederile  art. 132, art. 133, art. 134, si art. 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si 

carte funciara 

-prevederile art.1, art.10, art. 25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii 

imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art. 10, art. 21 (1), art. 36 (1), (2), lit. c, alin. 9, art. 119 din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-raportul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local 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 dezlipirea  imobilului inscris in CF nr. 303114 Sebis nr. top 608/a/46, 

nr. cadastral/nr. top. 303114,  in suprafata de 37720 mp, intravilan, situat in localitatea 

Sebis, in doua loturi conform schitei de dezlipire, dupa cum urmeaza : 

                 - lot 1  in suprafata de 15887  mp - reprezentand CC, Ps intravilan 

                 - lot.2 in suprafata de 21833 mp - reprezentand  Ps intravilan  

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

documentatia cadastrala de dezlipire 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 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.123 

DIN 26.11.2018 

 

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au 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 7172 din 07.11.2018.  

           -raportul compartimentului de specialitate din cadrul 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 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

           -raportul comisiei 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.   Incepand cu data de 01.12.2018 se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an a 

duratei contractelor de inchiriere, care au ca obiect locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala de Locuinte, situate in Sebis, Calea Aradului, nr.3, pentru 

titularii contractelor de inchiriere care indeplinesc cerintele prevazute de lege, prevazuti in 

Anexa nr.1.  

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

actele aditionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de inchiriere a locuintelor 

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; 
   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 

     PROF. COSTEA ANGELA                                                                 SIRB LAVINIA 



  

 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.125 

DIN 26.11.2018 

Privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar 
de stat din Orasul Sebis, pe semestrul I , anul scolar 2018-2019 

 

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

Având în vedere iniţiativa consilierilor locali, exprimată prin expunerea de motive 
înregistrată cu nr.7095 din 02.11.2018 

În baza prevederilor art.9 alin. (7). și art. 82 alin. (2) și ale art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 și art. 4 din 
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul MinistruluiEducaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012. 

Ţinându-se cont de adresa cu nr 1463 din 01.11.2018 primita din partea unităţii de 
ȋnvăţământ preuniversitar de stat din Orasul Sebis cu privire la numărul de elevi ce ar 
beneficia de burse pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019, 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ale orasului 

Sebis 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locală nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1  Pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 se stabileşte cuantumul lunar și numărul 
burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis după cum urmează:  

a) Cuantumul burselor: 

1. Bursă de performanţă: 120 lei; 

2. Bursă de merit: intre 80-  100 lei, diferentiat pe transe de medii; 

3. Bursa de studiu  60 lei 

4. Bursa sociala 50 lei 



 

b) Numărul burselor: 

1. Burse de performanţă: 0 

2. Burse de merit: 100 

3. Burse de studiu 0 

4. Burse sociale 0 

Art.2  In scopul stimulării performanţei şcolare cuantumul burselor de merit ce se vor acorda 

se diferenţiaza pe tranşe de medii astfel: 

Pentru un numar de 32 elevi cu media generală cuprinsa intre 9,90-10 în cuantum  lunar de 

100 lei. 

Pentru un număr de 68 elevi cu media generală cuprinsa intre 9.50-9,89 în cuantum lunar de 

80 lei în suma totală de   30240 lei . 

Art.3   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Contabilitate-Buget şi  de 

catre conducerea Liceului Teoretic Sebis si se comunică tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                                                                   SECRETAR 

 PROF. COSTEA ANGELA                                                                                      SIRB LAVINIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              În temeiul art. 45 alin (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală 

şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sebis, propunem 

aprobarea, de către Consiliului Local al orasului Sebis, a proiectului de hotărâre cu 
următorulobiect: stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul 
preuniversitar de stat din Orasul Sebis, semestrul I anul scolar 2018-2019, în susținerea 

căruia formulam prezenta 

 

EXPUNERE DE MOTIVE : 

               Având în vedere prevederile art.9 alin.(7), art. 82 alin.(2), și ale art. 105 alin. (2) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ,, Finanţarea 

complementară se asigură din bugetele locale ale unităţii administrativ teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli…..d) cheltuieli cu bursele elevilor”, ale 

art.2, 3, art.4, art. 8 alin. (1),(2) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat modificat prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3470/2012. 

Art. 2. Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând 

atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură 

şi disciplină.  

Art. 3. (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 

aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea 

Educației Naţionale nr.1/2011.  

Art. 4. Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

Art. 8. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare:  

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 
10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru 

elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;  

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 

naționale organizate de MECTS;  

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de 
MECTS.  



(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu 

semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în 

celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

            Având în vedere prevederile legislative enunţate anterior  şi cuprinderea in bugetul pe 

anul 2018 a sumelor corespunzatoare, pornind de la faptul că acordarea acestor burse 

reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor 

care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină, consideram necesară şi oportună 

promovarea unui proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare pe anul şcolar 2018-

2019 în conformitate cu prevederile art. 82 alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. 

 Consideram că acest proiect de hotărâre, este oportun deoarece susţine conform 

legislaţiei în vigoare performanţele educaţionale ale elevilor ce studiaza la LiceulTeoretic din 

orasul Sebis, fiind in interesulcomunităţii locale sa sprijine sporirea interesului elevilor 

pentru şcoală si obtinerea de performante cel putin la fel de mult ca si activitatea sportiva. 

 Acordarea burselor se va face în conformitate cu prevederile OMECTS  nr.5576/2011 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, modificat prin OMECTS nr.3470/2012, precum şi a numărului de elevi 
beneficiari stabilit în baza acestor criterii de Liceul Teoretic Sebis 

 

              În considerarea adresei nr. 1463 din 01.11.2018 formulate de către Liceul Teoretic 

Sebis cu privire la numărul de elevi cu medii peste 9,50 şi respectiv olimpici, care ar fi 

potentiali beneficiari de burse pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019, 

                                                              P R O P U NEM 

 

              Aprobarea de către Consiliul Local al Orasului Sebis a numărului şi cuantumului 

burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din OrasulSebis pe semestrul I anul 

scolar 2018-2019, respectiv analizarea in Comisiiile de specialitate. 

 

 

 

                                                       CONSILIERI LOCALI 

 

                COSTEA ANGELA                                                 BARBURA MAURIEANA               

 

 

 



 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 122 

DIN 26.11.2018 

 

Pentru respingerea proiectului de hotararea privind rectificarea Bugetului Clubului Sportiv 

,,NAȚIONAL’’ Sebis pe anul 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   

-   Prevederile art.19 alin. 1 si 2, art.49 alin.4 si 5 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile ulterioare; 

- 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: 

 

 

 

        ARTICOL UNIC: Ca urmare a neindeplinirii prin vot a majoritatii necesare de voturi, prevazute de 

art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, pentru adoptarea hotararii, se respinge proiectul de hotarare privind 

rectificarea Bugetului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis pe anul 2018. 

  

  

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

                CONSILIER                                                                            SECRETAR 

     PROF. COSTEA ANGELA                                                            SIRB LAVINIA 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARRAD 

ORAŞUL SEBIŞ 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOTARAREA NR.127 
DIN 26.11.2018 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni 

 
 
          Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat in sedinta ordinara, 
          Având în vedere: 
          -propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului 
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie; 
          -prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei 
publice locale; 
           În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea 
administraţiei publice locale, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R ÂSTE: 
 

 

 

Art.unic   Domnul consilier local Schiop Iustin se desemneaza preşedinte de şedinţă  
pentru urmatoarele 3 luni, respectiv decembrie 2018-februarie 2019. 
 
 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 
                CONSILIER                                                                           SECRETAR 
     PROF. COSTEA ANGELA                                                           SIRB LAVINIA 
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