ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE

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:

HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul/doamna consilier local .............................. se desemneaza preşedinte de
şedinţă pentru urmatoarele 3 luni, respectiv septembrie-noiembrie 2016.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domamnei Bucatos Roxana Georgiana
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea nr. 4660 din 11.07.2016 a doamnei Bucatos Roxana Georgiana, domiciliata în Sebis,
B-dul Victoriei, bl. A1, Ap.4, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita
prin ANL;
-procesul verbal nr. 5137 din 01.08.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului,
nr.3, Bl.2, etaj I, ap.5, se repartizeaza doamnei Bucatos Roxana Georgiana,, care îndeplineşte
criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 38 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu 01.09.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl.
2,etaj I, ap.5, judetul Arad, doamnei Bucatos Roxana Georgiana, domiciliata în oras Sebis, Bdul Victoriei, bl. A1, Ap.4, judetul Arad.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3.
Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. …..
DIN 19.08.2016
Privind programul activitatilor edilitar-gospodaresti, intretinere spatii verzi,
curatenie si intretinere Centru, imprastiere de material antiderapant, deszapezire,
plombari asfaltice, etc pe perioada 2016- iunie 2020

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a domnului consilier Gavrila Cornel
- referatul domnului ing. jr. Demetrescu Radu, viceprimar al orasului Sebis;
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 48 din 15.04.2010 privind aprobarea
Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis
- contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis nr.
1702 din 15.04.2010
- contratul de prestari servicii nr. 6 din data de 16.04.2015 incheiat intre SC TermoConstruct SA Sebis si Primaria Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 97 din 02.10.2015 privind aprobarea Actului
Aditional nr. 3 la Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare al
orasului Sebis nr. 1702 din 15.04.2010
-prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane, aprobata prin
Legea nr.515/2003, cu modificarile la zi;
-prevederile art.36(2) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi
urbanism, Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului
Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1.
Se aproba programul activitatilor edilitar-gospodaresti, intretinere spatii
verzi, curatenie si intretinere Centru, imprastiere de material antiderapant,
deszapezire, plombari asfaltice, etc care se vor desfasura in orasul Sebis pe perioada
2016 – iunie 2020, cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
ART. 2. Incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 6 din data
de 16.04.2015 incheiat intre SC Termo-Construct SA Sebis si Primaria Sebis pe
perioada 2016-iunie 2020.
ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza viceprimarul
orasului Sebis si se comunica cu Institutia Prefectului - Judetul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. .......
DIN 19.08.2016
privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.
Consiliul Local al oraşului Sebis, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Având în vedere :
- Adresa nr. 5239/09.08.2016 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Orasului Sebis
- Prevederile art. 62 alin. (1) din Lg. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 21 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi
fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 1, anexa 1 şi 2 din H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dipoziţiile Lg. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Lg. nr. 101/2006 privind
serviciul de salubrizare, actualizate;
În temeiul art. 45 din Lg. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificări şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Actul Adițional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 1.
Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 2.
Art. 3 Se aprobă Actul Adițional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 3.
Art. 4 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 4.
Art. 5 Se împuterniceşte dl. Feies Gheorghe Petru reprezentant al orașului Sebis, cetăţean român,
născut la data de 28.06.1955 în Ineu, judeţul Arad, domiciliat în Sebis nr. 6B , posesor al CI seria
AR, nr. 678306, eliberată de SPCLEP Sebis la data de 20.06.2014, să voteze în Adunarea Generală
a Asociaţilor, să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local oraşului Sebis documente care
vizează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad.
Art. 6 Se împuterniceşte dl. Feies Gheorghe Petru să voteze şi să semneze în numele şi pe seama
Consiliul Local al oraşului Sebis Actul Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv, Actul
Adițional la Statut şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.
Art. 7 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Sebis, desemnat la art. 5, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Sebis în Adunarea
Generală a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către dl. Stiop Flavius Marius, cetăţean român, născut
la data de 15.08.1980, în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Sebis, str. Dunarii, nr. 50, posesor al CI
seria AR, nr. 685806, eliberat de SPCLEP Sebis la data de 13.08.2014, având funcția de consilier.
Art. 8 Se mandatează d-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI seria AR, nr. 520790, eliberată
de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituțiile publice abilitate.

Art. 9 În situația în care persoana împuternicită la art. 8, nu poate să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea Statutului modificat al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituțiile publice
abilitate, președintele Asociației va mandata o altă persoană în acest scop.
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică:
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad,
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
C. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. …..
DIN 19.08.2016
privind trecerea in proprietatea privata a orasului Sebis a imobilului inscris in
CF nr. 301682 Sebis cu nr. cadastral 301682 si a imobilului inscris in CF nr. 301683
Sebis cu nr. cadastral 301683

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
- Referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
- hotararea Consiliului Local Sebiş nr. 36 din 29.04.2013 privind dezlipirea imobilului
inscris in CF nr. 301129 Sebiş cu numar cadastral 301129 in suprafaţa de 15.672 mp,
in doua loturi conform schitei de dezlipire
- prevederile art. 36 (2) lit c si d si art. 121 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba trecerea in proprietatea privata a orasului Sebis a imobilului inscris
in CF nr. 301682 Sebis cu nr. cadastral 301682 in suprafata de 12.695 mp –
reprezentand teren intravilan Sebis, Piata Arenei nr. 1 cu C1 – Cladire sediu Club
Sportiv National Sebis, cu suprafata construita de 321 mp, C2 – vestiare, cu suprafata
construita de 325 mp si C3 – WC, cu suprafata construita de 10 mp.
ART. 2. Se aproba trecerea in proprietatea privata a orasului Sebis a imobilului inscris
in CF nr. 301683 Sebis, cu numar cadastral 301683 in suprafata de 2977 mp
reprezentand teren intravilan Sebis, Piata Arenei, nr. 1.
ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Contabilitate Buget, Biroul Impozite si Taxe Locale, Serviciul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis si se
comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Fucs Marian Cristian
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea nr. 5078 din 27.07.2016 a domnului Fucs Marian Cristian, domiciliat în Sichevita, nr.
439, jud. Caras Severin, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 5138 din 01.08.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului,
nr.3, Bl.1, etaj II, ap.10, se repartizeaza domnului Fucs Marian Cristian, care îndeplineşte
criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 31 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu 01.09.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 1,
etaj II, ap. 10, judetul Arad, domnului Fucs Marian Cristian, domiciliat în localitarea
Sichevita, nr. 439, judetul Caras Severin.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, doamnei Tamas Mihaela Valentina
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea nr. 4233 din 27.06.2016 a doamnei doamnei Tamas Mihaela Valentina, domiciliata în
Bontesti, nr. 87 jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 5136 din 01.08.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului,
nr.3, Bl.3, etaj II, ap.12, se repartizeaza doamnei doamnei Tamas Mihaela Valentina, care
îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 40 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu 01.09.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl.
3,etaj II, ap. 12, judetul Arad, doamnei doamnei Tamas Mihaela Valentina, domiciliata în
Bontesti, nr. 87, judetul Arad.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3.
Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. …….
DIN 19.08.2016
Privind aprobarea raportului cu privire la programul activitatilor edilitargospodaresti, intretinere spatii verzi, curatenie si intretinere Centru, imprastiere de
material antiderapant, deszapezire, plombari asfaltice, etc pe perioada 2014-2016
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a domnului consilier Gavrila Cornel
-referatul domnului ing. jr. Demetrescu Radu, viceprimar al orasului Sebis;
-prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane, aprobata prin
Legea nr.515/2003, cu modificarile la zi;
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 48 din 15.04.2010 privind aprobarea
Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis
- contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Sebis nr.
1702 din 15.04.2010
- contratul de prestari servicii nr. 6 din data de 16.04.2015 incheiat intre SC TermoConstruct SA Sebis si Primaria Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 97 din 02.10.2015 privind aprobarea Actului
Aditional nr. 3 la Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare al
orasului Sebis nr. 1702 din 15.04.2010
-prevederile art.36 (2) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi
urbanism, Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului
Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART. 1.
Se aproba raportul cu privire la programul activitatilor edilitargospodaresti, intretinere spatii verzi, curatenie si intretinere Centru, imprastiere
material antiderapant, deszapezire, plombari asfaltice, etc desfasurate pe perioada
2014-2016 cuprins in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza viceprimarul
orasului Sebis si se comunica cu Institutia Prefectului - Judetul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 58
DIN 15.07.2016
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
15.07.2016
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 15.07.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 15.07.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 02.06.2016.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al
Primarului Orasului Sebis pe anul 2016.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru
servicii de curatenie si a unui contract de prestari servicii pentru coordonare si organizare
activitati culturale.
5. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, domnului Marchis Alin Vasile.
6. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Pop Damaris Georgiana-Daniela.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale
de analizare a dosarelor si repartizare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte
8. Discutarea si analizarea cererii nr. 918/28.06.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria Sebis la nr. 4265 din 29.06.2016, prin care solicita finantare complementara in suma de
232.600 lei.
9. Discutarea si analizarea cererii nr. 919/28.06.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria Sebis la nr. 4266 din 29.06.2016, prin care solicita cuprinderea in planul de investitii a
sumei de 350.000 lei pentru reabilitarea acoperisurilor la corpurile A si B ale Liceului Teoretic
Sebis.
10. Discutarea si analizarea cererii nr. 920/28.06.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria Sebis la nr. 4267 din 29.06.2016, prin care solicita finantare in suma de 200.000 lei
pentru reabilitarea structurilor de rezistenta si a pardoselilor la Gradinita cu Program Prelungit
Sebis.
11. Discutarea si analizarea cererii nr. 936/30.06.2016 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la
Primaria Sebis la nr. 4335 din 01.07.2016, prin care solicita cuprinderea in planul de investitii al
orasului Sebis, pe anul 2016, a sumei de 700 lei pentru derularea contractului incheiat cu
Microsoft pentru plata licentelor educationale Office.
12. Discutarea si analizarea cererii nr. 1118 din 24.06.2016 a Asociatiei ,,Codrii Zarandului’’
Sebis, inregistrata la Primaria Sebis la nr. 4154 din 24.06.2016, prin care solicita virarea in
contul Asociatiei ,,Codrii Zarandului’’ Sebis a sumei de 10.900 lei.

13. Prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali pentru persoana cu handicap
grav-pe semestrul I, anul 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul
de investitii “Complex Sportiv Oras Sebis”, oras Sebis, jud Arad si trecerea in proprietatea
Clubului Sportiv National Sebis a obiectivului “Complex Sportiv Oras Sebis”

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-iniţiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-referatul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul
Primăriei oraşului Sebiş
- prevederile art. 7 si 44 din HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art 37 din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, R,
cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 36 (2) lit c si d si art. 121 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,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART. 1. Se aprobă Procesul-verbal de recepţie, nr. 4299 din 29.06.2016 la terminarea lucrărilor
privind obiectivul de investiţii “Complex Sportiv Oras Sebiş”, in oras Sebiş, jud Arad, în valoare
de 2942959,06 lei.
ART. 2. Se trece în proprietatea Clubului Sportiv Naţional Sebiş, structură sportivă de interes
local, persoana juridica de drept public, obiectivul “Complex Sportiv Oraş Sebiş”, inscris in CF
nr. 301682 Sebis, cu nr. cadastral 301682, situat in Sebis, Piata Arenei, nr. 1.
ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Serviciul Contabilitate
Buget, Biroul Impozite si Taxe Locale, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru,
Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebiş si se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judeţul Arad.
- Club Sportiv Naţional Sebiş

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 15.07.2016 si
a procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara din data de 28.07.2016
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
15.07.2016
- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din
data de 28.07.2016
- 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 al orasului Sebis din data de 15.07.2016 si procesul verbal incheiat la
sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 28.07.2016.

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. ….
DIN 19.08.2016
privind insusirea documentatiei
“Actualizare Plan Urbanistic General” al orasului Sebis

Consiliul local al orasului Sebis, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies
-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 insusirii documentatiei “Actualizare 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 ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si
actualizare a documentatiilor de urbanism
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi urbanism,
Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină 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 insusirea documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General” al
orasului Sebis, judetul Arad, proiect intocmit de SC ARTNOVA SRL, cu sediul in Arad,
conform documentatiei tehnice anexata, care face parte integranta din prezenta hotarare.
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
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

