
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR.141 
DIN 27.12.2018 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat  la sedinta ordinara a Consiliului Local 

Sebis din 26.11.2018, a procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului 
Local Sebis din 07.12.2018 si a procesului verbal incheiat la sedinta de indata a 

Consiliului Local Sebis din 13.12.2018 
 

 
 

             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 
26.11.2018 

- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din 
07.12.2018 

- procesul verbal incheiat la sedinta de indata a Consiliului Local Sebis din 
13.12.2018 

- 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 26.11.2018, procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara 
a Consiliului Local Sebis din 07.12.2018 si procesul verbal incheiat la sedinta de indata a 
Consiliului Local Sebis din 13.12.2018. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER                                                                        SECRETAR 
   EC. SCHIOP IUSTIN                                                              SIRB LAVINIA 
  
            

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.144 

DIN 27.12.2018 

 

privind  prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in 

imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3 

 

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

            Având în vedere  

            -expunerea de motive prezentată de primarul orasului Sebis, din care reiese necesitatea şi 

oportunitatea adoptării unei hotărâri privind prelungirea pe termen de 1 an  a contractului de 

inchiriere pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 3, ap.4 

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

Sebis inregistrat la nr. 7779 din 05.12.2018  

           -referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 

Consiliului Local Sebis  

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

  -prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea OG nr. 6/2014 pentru modificarea si 

completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL 

  -prevederile art.15 din Hotărârea 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 

           -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 la zi 

 

HOTĂRĂŞTE: 

         Art.1.  Incepand cu data de 01.01.2019 se aproba prelungirea pe termen de 1 an a 

contractului de inchiriere al domnului Pop Raul Valentin, pentru locuinta situata in imobilul 

ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 1,  parter, ap.2. 

         Art.2.     Se imputerniceste primarul orasului Sebis pentru semnarea actului aditional. 

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

Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

Art.4.     Prezenta hotărâre se  comunică cu:  

    Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 

    Primarul 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 

   EC. SCHIOP IUSTIN                                                                        SIRB LAVINIA 

  

            



 

 



                                                               
 

 

                                                                   ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 140 

DIN 27.12.2018 

 

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

27.12.2018 

 

 

           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 27.12.2018, dupa cum urmeaza: 

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

Sebis din data de 27.12.2018. 

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

Consiliului Local Sebis din 26.11.2018, a procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a 

Consiliului Local Sebis din 07.12.2018 si a procesului verbal incheiat la sedinta de indata a 

Consiliului Local Sebis din 13.12.2018. 

3.     Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019. 

      4.  Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 

orasului Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic general. 

      5.    Corespondenta adresata Consiliului Local al orasului Sebis. 

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

pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 

          CONSILIER                                                                         SECRETAR 

   EC. SCHIOP IUSTIN                                                              SIRB LAVINIA 

  

            

 

 

  



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 143 

DIN 27.12.2018 

 

Privind  prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 

orasului Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent Planului Urbanistic General 

 

        Consiliul local al orasului Sebis, intrunit in sedinta ordinara; 

        Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului orasului Sebis,  

-referatul intocmit de catre Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, 

Protectia Mediului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Sebis, in 

care se motiveaza necesitatea prelungirii documentatiei Plan Urbanistic General al 

orasului Sebis 

-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 54 din 14.08.2001 prin care s-a aprobat Planul 

Urbanistic General al orasului Sebis, avand o valabilitate de 10 ani. 

-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 59 din 18.05.2011 privind aprobarea prelungirii 

valabilitatii Planul Urbanistic General al orasului Sebis si a  Regulamentului Local de 

Urbanism aferent Planului Urbanistic General 

-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 128 din 17.12.2015 privind  prelungirea 

valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Sebis si a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent Planului urbanistic general 

-prevederile art.46(1³) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificarile la zi 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

         In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e si art.115 

alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

ART.1    Se aproba prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Sebis, 

judetul Arad si a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local Sebis nr. 54 din 14.08.2001, cu modificarile ulterioare, pana la intrarea in vigoare a 

noului Plan Urbanistic General. 

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

Sebis si Serviciul de specialitate din subordine. 

ART.3.    Prezenta hotarare se va comunica cu: 

- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Sebis 

- Institutia Prefectului-Judetul Arad 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 

           CONSILIER                                                                        SECRETAR 

   EC. SCHIOP IUSTIN                                                              SIRB LAVINIA 
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