ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 29
DIN 11.03.2016
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. Doamna consilier Vekas Rodica se desemneaza preşedinte de şedinţă pentru
urmatoarele 3 luni, respectiv aprilie-iunie 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.18
DIN 11.03.2016
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2016
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa si expunerea de motive nr. 1598 din 07.03.2015 a primarului orasului Sebis,
dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- Adresa nr. ARG-STZ-2015/19.02.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arad, prin care a fost alocata suma de 9800 lei pentru finantarea acordarii stimulentului
educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita
- 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 compartimentului de specialitate
- Raportul comisiei 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

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2016,
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
CONSILIER
DR.STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.25
DIN 11.03.2016
pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 18 din 12.02.2015 privind
concesionarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF
vechi 2056 in suprafata de 1202 mp

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 18 din 12.02.2015 privind concesionarea
prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302217 Sebis nr. CF vechi 2056 in
suprafata de 1202 mp
- referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent
de lucru al Consiliului Local Sebis
-prevederile art 36 alin 2 lit.c, art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala
- 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
HOTARASTE:

ART.1. Se revoca Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 18 din 12.02.2015
privind concesionarea prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 302217 Sebis nr.
CF vechi 2056 in suprafata de 1202 mp
ART.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primar prin serviciile
de specialitate din cadrul Primariei Orasului Sebis si se comunica cu:
-primarul orasului Sebis
-Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
-Institutia Prefectului-Judetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR.STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.27
DIN 11.03.2016
pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 12.02.2015 privind
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 03.03.2010
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Sebiș

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 1607 din 07.03.2016 a primarului orasului Sebis, dr.
ec. Gheorghe Feies
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 20 din 12.02.2015 privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 03.03.2010 privind aprobarea
Nomenclatorului stradal al orasului Sebiș
- referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent
de lucru al Consiliului Local Sebis
-prevederile art 36 alin 2 lit.c, art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala
- 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
HOTARASTE:
ART.1. Se revoca Hotararea Consiliului Local Sebis 20 din 12.02.2015 privind
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 20 din 03.03.2010
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Sebiș
ART.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primar prin serviciile
de specialitate din cadrul Primariei Orasului Sebis si se comunica cu:
-primarul orasului Sebis
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
-Institutia Prefectului-Judetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR.STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.26
DIN 11.03.2016
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Iacob Denis
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr. 1606 din
07.03.2016
-cererea nr. 780 din 10.02.2016 a domnului Iacob Denis, domiciliat în Sebis, str. Dornei, nr. 32
judetul Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 1558 din 07.03.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă în Bl.2, et.I, ap.5, se repartizeaza
domnului Iacob Denis, care îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj de 39 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;
-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 19.03.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 2,
et.I, ap.5 judetul Arad, domnului Iacob Denis, domiciliat în Sebis, str. Dornei, nr. 32 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
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.21
DIN 11.03.2016
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 nr. 1601 din 07.03.2016 prezentată de domnul primar Feieş
Gheorghe,
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis nr. 1592 din 07.03.2016
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 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 art.19 ̑4 alin. 2 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
-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. Se aproba prelungirea duratei contractelor de inchriere care au ca obiect locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala de Locuinte, situate in Sebis,
Calea Aradului, nr. 3, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o
perioada de 1 an.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis, d-nul Feies Gheorghe Petru, 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 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
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.23
DIN 11.03.2016
privind dezlipirea imobilului inscris in CF nr. 300301 Sebis cu nr. cadastral 300301 in
suprafata de 1424 mp, in doua loturi conform schitei de dezlipire
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr. 1603 din 07.03.2016 a primarului orasului Sebis dr.ec.Gheorghe
Feies;
-raportul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
din cadrul Primariei orasului Sebis
-cererea nr. 33 din 07.03.2016, depusa de domnul Chis Marius, in calitate de
administrator la SC Manufactura Magura SRL, inregistrata la Primaria Sebis la nr. 1564
din 07.03.2016, prin care solicita aprobarea parcelarii terenului inscris in CF nr. 300301
Sebis, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului anexat
-cererea nr. 1569 din 07.03.2016 depusa de catre Hera Gheorghe, prin care solicita
parcelarea terenului inscris in CF nr. 300301 Sebis, conform planului de amplsament
-schita de dezlipire 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 ;
-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

HOTARASTE:
ART.1 Se aproba dezlipirea imobilului inscris in CF nr. 300301 Sebis cu nr. cadastral
300301 Sebis in suprafata de 1428 mp, intravilan cu atelier de tabacarie, situat in oras
Sebis, str. Zootehniei, nr.7, in doua loturi conform schitei de dezlipire, dupa cum
urmeaza :
- lot 1 in suprafata de 1205 mp -reprezentand intravilan cu atelier de tabacarie
- lot.2 in suprafata de 219 mp -reprezentand intravilan viran
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
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.19
DIN 11.03.2016
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate –
Legea nr. 248/2015

-

Consiliul Local al Orasului Sebis, judetul Arad, întrunit în ședința ordinară,
Avand in vedere:
Expunerea de motive nr. 1599/07.03.2016 a primarului orasului Sebis, privind necesitatea
adoptarii masurilor de aplicare a Legii nr. 248/2015
Referatul Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis
Prevederile art. 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;
Prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare
Legea asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finanțele publice
locale și a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂȘTE

ART.1 – Se desemneaza functionarii publici din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Sebis, precum si d-na Heler Daniela, consilier personal
al Primarului orasului Sebis, cu responsabilitati in implementarea Legii nr. 248/2015.
ART.2 – Se aproba modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum si cea de solutionare a situatiilor
identificate pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2015, conform anexei, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.3. - Persoanele desemnate la art. 1 identifică toți copiii eligibili, cu vârsta între 3-6 ani, din
comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de nașteri stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocație de stat și alte beneficii, precum
și prin vizite in localitatile apartinatoare orasului.
ART.4. – Prezenta hotarare se duce la indeplinire de primar si persoanele nominalizate din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sebis.
ART.5. – Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Institutia Prefectului – Judetul Arad
- Primarul orasului Sebis;
- Directorul Liceului Teoretic Sebis
- se aduce la cunostință publică prin publicarea pe pagina de internet.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

Anexa
la HOTARAREA NR. ______________
ACONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI SEBIS

Modalitatea de indentificare a beneficiarilor de solutionare a situatiilor identificate
si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
1. Tichetele sociale pentru gradinita se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care
sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) varsta minima a copilului este de 3 ani impliniti oricand pe parursul anului scolar curent, copiii pot
fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili
in luna in care implinesc varsta de 3 ani;
b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent,
in conformitate cu prevederile Legile educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale metodologiei de inscriere in invatamantul primar.
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat
pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al
copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului,
pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a
copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.
4. Dreptul la stimulent se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in
cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie, incepand cu luna in
care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere si declaratie pe proprie
raspundere insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si
inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita.
5. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile
impozabile si neimpozabile prevazute de legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii
sau fata de copii, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii
stimulentului educational.
La stabilirea venitului net pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se excepteaza
urmatoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocația de stat pentru copii în cuantumul stabilit de Legea nr. 61/1993 privind alocația de
stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, alocația pentru susținerea familiei acordată în
baza Legii nr. 277/2010 și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 70/2011
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din
fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru
susţinerea educaţiei preșcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei
Naționale și Cercetării Științifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii
neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2001 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de
formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; sumele
primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice ori2de la
bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

(3) Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, dupa caz, prin
documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale
de plate, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor.
(4) In cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau
persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri
din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în
considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete,
realizate în comun de persoanele din gospodărie.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (4), solicitantul
completează o declaraţie pe proprie răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
6. Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în
componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia
7.Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru
acordarea stimulentului se realizează în termen de maxim 15 zile, de la data înregistrării acestora, de
catre persoanele desemnate cu atributii in asistenta sociala si doamna Heler Daniela Maria.
8. Pentru copiii de vârstă preșcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unitățile de
învățământ preșcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor, până la data de 5 a lunii,
situația privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format electronic și
letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
9. Notarea prezenței de către profesori se va face conform unei proceduri care va fi transmisă de
Ministerul Educației Naționaleși Cercetării Științifice către unitățile de învățământ.
10. Conducătorul unității de învățământ asigură notarea zilnică a prezenței conform procedurii.
Verificarea prezenței se realizează inopinat, de către conducătorul unității de învățământ, persoanele
desemnate cu atributii in asistenta sociala si doamna Heler Daniela-Maria cel puțin o dată pe lună.
11. In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, persoanele desemnate cu atributii in
asistenta sociala si doamna Heler Daniela-Maria analizeaza situatia absentelor transmisa lunar de
conducatorul unitatii de invatamant si face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor
exceptionale.
12. Pentru toate absentele medicale parintele este obligat sa prezinte certificatul medical sau
scutirea medicala in vederea motivarii absentelor, pana la data de 3 a lunii urmatoare.
13. In situatia in care in urma comunicarii de catre titular a unor modificari in componenta
familiei si venituri ce constata schimbari ce conduc la incetarea dreptului la stimulent, primarul emite
dispozitie de incetare a dreptului sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita, dupa caz, cu
luna urmatoare cele in care au constatat modificarile.
14. Dacă restituirea în natura a tichetelor necuvenite nu este posibila, sumele
reprezentândcontravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condițiilelegii, pe baza deciziei emise
de primar. Tichetele necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora ,
după caz, se restituie/achităde către debitor, în termen de maximum 30 zile de la data comunicării
deciziei.
15. Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unitățile administrativ-teritoriale
întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora pe care o vor transmite pe suport electronic,
Agenţiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București, până la data de
25 a fiecărei luni, pentru informare.
16. (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situația în care se comunică sau se
constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat inițial dreptul.
(2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc
condițiile de frecvență prevăzute de lege, inclusiv pe perioada vacanțelor.
(3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art.2 din
lege.
(4)Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se fac prin dispoziție scrisă a primarului,
începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una din situațiile
prevăzute la alin. (1) și se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1).
17. (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (2), însoțite de documentele justificative, se depun de
reprezentantul familiei la unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială peraza căreia funcționează
unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care este înscris copilul, până la data de 20 decembrie
a fiecărui an calendaristic. Pentru anul școlar 2015-2016 cererile, însoțite de documentele justificative,
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(2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin.(1) nu se mai iau în considerare. Pentru
solicitarea dreptului reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului va depune o nouă
cerere pentru anul școlar următor, cu încadrare în termenele reglementate.
(3) Cererile sunt verificate de catre persoanele desemnate cu atributii in asistenta sociala si
doamna Heler Daniela-Maria și centralizate în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza
unității administrativ-teritoriale. Datele se comunică și unităților de învățământ cu personalitate juridică
la care sunt înscriși preșcolarii.
18. Responsabilitatea gestionarii tichetelor sociale pentru gradinita revine persoanelor
imputernicite in scris de catre primar.
19. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru
achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusivde la
operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de Legea nr. 248/2015 cu care unitatea
emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.
20. Se interzic titularului:
a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care
suma corespunzătoare produselor solicitate este mai micădecât valoarea nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani şi/ori altor
bunuri şi/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care
nu vând produsele alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la
intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare,
de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
21. Prezentele Modalitati de identificare a beneficiarilor,de solutionare a situatiilor identificate si
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita se completeaza cu Hotararea
Guvernului nr.15/19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 248/2015, privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din
familii defavorizate si a procedurii de acordarea tichetelor sociale pentru gradinita.

4

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.28
DIN 11.03.2016
Pentru modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sebiş nr. 6 din
29.01.2016 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
- Referatul intocmit de catre d-na Bociu Monica-persoana responsabila cu achizitiile
publice in cadrul Primariei orasului Sebis;
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 6 din 29.01.2016 privind aprobarea programului
anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 4 din HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 36 alin 2 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
- raportul comisiei 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 Hotărârea Consiliului Local
Sebiş nr. 6 din 29.01.2016 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2016. Anexa nr.1 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;
- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din
cadrul Primariei orasului Sebis

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR.STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.17
DIN 11.03.2016
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local
al orasului Sebis din data de 12.02.2016 si a procesului verbal incheiat la sedinta ordinara
a Consiliului Local Sebis din data de 24.02.2016.
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului
Sebis din data de 12.02.2016
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
24.02.2016
- 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 extraordinara
a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 12.02.2016 si procesul verbal incheiat la
sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 24.02.2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
DR. STRAVA DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

