ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 59
DIN 15.07.2016
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara din data de
02.06.2016
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din
data de 02.06.2016
- 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 02.06.2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 60
DIN 15.07.2016
privind modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
Orasului Sebis pe 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 Petrisor Clara, consilier juridic
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 5 din 29.01.2016 privind aprobarea
Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pe anul
2016
- prevederile art. 107 alin 2, lit b din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.6 alin. 4 si ale art. 26 alin.1 si 3 din Legea nr. 284/2010-legea cadru
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile art.1 si 2 din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,
cu modificarile ulterioare
- prevederile art.36 alin.3 lit.b 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 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate
al Primarului Orasului Sebis, dupa cum urmeaza:
-transformarea postului vacant de functie publica de executie de
consilier clasa I gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului (ID 413312), in consilier clasa I, gradul
profesional debutant;
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana
cu atributii in domeniul resurse umane si se comunica cu:
- persoana cu atributii in domeniul resurselor umane
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .
- Serviciul Contabilitate Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici
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HOTARAREA NR. 62
DIN 15.07.2016
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Marchis Alin-Vasile
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. 3261 din 12.05.2016 a domnului Marchis Alin-Vasile, domiciliat în Sebis, sat
Prunisor, nr. 158, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 3660 din 03.06.2016 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 I, ap.8, se repartizeaza domnului Marchis Alin-Vasile, 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 01.08.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 1,
etaj I, ap.8, judetul Arad, domnului Marchis Alin-Vasile, domiciliat în oras Sebis, sat Prunisor,
nr. 158, 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
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HOTARAREA NR. 63
DIN 15.07.2016
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domamnei POP DAMARIS GEORGIANA-DANIELA
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. 3149 din 06.05.2016 a doamnei Pop Damaris Georgiana-Daniela, domiciliata în
Sebis, str. Muresului, nr. 23, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita
prin ANL;
-procesul verbal nr. 3417 din 20.05.2016 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 I, ap.7, se repartizeaza doamnei Pop Damaris Georgiana-Daniela, 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 01.08.2016 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 3,
etaj I, ap.7, judetul Arad, doamnei Pop Damaris Georgiana-Daniela, domiciliata în oras Sebis,
str. Muresului, nr. 23, 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
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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.
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PROIECT DE HOTARARE
Privind majorarea procentului la consumul de apa pentru canal practicat de SC TermoConstruct SA Sebis de la 95% la 100%.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului de hotarare;
-adresa nr. 335 din 04.07.2016 transmisa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata
la Primaria orasului Sebis la nr. 4381 din 04.07.2016, prin care solicita aprobarea
majorarii procentului la consumul de apa pentru canal practicat de SC Termo-Construct
SA de la 95% la 100%
-prevederile art.177 alin.1 din Ordinul Administratiei Publice nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba majorarea procentului la consumul de apa pentru canal practicat de
SC Termo-Construct SA Sebis de la 95% la 100%, incepand cu 01.08.2016.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC TermoConstruct SA Sebis si se comunica :
- cetatenilor orasului Sebis prin afisare;
- Institutiei Prefectului - Judetul Arad.

INITIATOR PROIECT
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HOTARAREA NR.61
DIN 15.07.2016
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.

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,
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 5 din 29.01.2016 privind aprobarea
Organigramei si a Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orasului Sebis si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, pe anul
2016
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 lit a si d din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala
- 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 incheierea unui contract de prestari servicii avand ca obiect
asigurarea serviciilor de curatenie in cadrul compartimentului Cultura, Biblioteca, Muzeu
din cadrul Primariei Sebis, conform legislatiei in vigoare. Pretul contractului va fi
echivalentul salariului minim pe economie/luna.
ART. 2. Se aprobă incheierea unui contract de prestari servicii avand ca obiect
coordonare si organizare activitati culturale in orasul Sebis si administrarea bazei
materiale a Casei de Cultura a orasului Sebis, conform legislatiei in vigoare. Pretul
contractului va fi suma de 2000 lei/luna.
ART. 3. Obligatiile partilor in vederea derularii contractului de prestari servicii,
vor fi cuprinse in contractul de prestari servicii care se va incheia.
ART. 4. Se imputerniceste primarul orasului Sebis, dl. Feies Gheorghe Petru, in
vederea semnarii contractelor de prestari servicii.
ART. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Contabilitate-Buget si se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad;
- Serviciul Contabilitate-Buget
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HOTARAREA NR.64
DIN 15.07.2016
Privind stabilirea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analizare a
dosarelor si repartizare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Sebis;
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.14 din H.G. 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 HG 592/2006, privind modificarea si completarea Normelor Metodologice
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, aprobate prin HGR 962/2001;
-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;
-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,
HOTARÂRE
Art.1. Se stabileste structura pe specialitati a membrilor Comisiei sociale de analizare a
dosarelor si repartizare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte,
dupa cum urmeaza:
-Primarul Orasului Sebis;
-un consilier local desemnat de comisia de specialitate din domeniul Activităţi
social- culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport: d-na Batrana Adriana Viorica
-un consilier local desemnat de comisia de specialitate din domeniul Muncă şi
protecţie sociala:dl. Zbircea Doru Isai
-un reprezentant al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Primariei orasului Sebis, numit prin dispozitia Primarului orasului Sebis;
-doi reprezentanti ai Compartimentului Asistenta Sociala, respectiv Administratie
Publica din cadrul Primariei orasului Sebis, numiti prin dispozitia Primarului orasului
Sebis.
Art.2. Prezenta hotarâre se va duce la îndeplinire de catre primarul orasului Sebis si va fi
comunicata celor intersati.
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PRIMARIA ORASULUI SEBIS

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere configuratia politica a Consiliului Local Sebis rezultata in urma
alegerilor locale din iunie 2016,
Consider oportuna adoptarea unei hotarâri privind stabilirea structurii pe
specialitati a membrilor comisiei sociale de analizare a dosarelor si repartizare a
locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

PRIMAR
DR. EC. GHEORGHE FEIES

