ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.123
DIN 22.12.2017
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Luca Ionel
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. 7274din 01.11.2017 a domnului Luca Ionel, domiciliat în sat Tirnova, nr. 223, jud.
Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 8479 din 20.12.2017 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, parter, ap.4, se repartizeaza domnului Luca Ionel, care îndeplineşte criteriile de
acces la locuinţă (un punctaj de 46 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
-rapoartele comisiilor 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 01.01.2018 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 1,
parter, ap.4, judetul Arad, domnului Luca Ionel, domiciliat în sat Tirnova, nr.223, comuna
Tirnova, 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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ROMANIA
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ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.120
DIN 22.12.2017
Privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de reprezentare juridica
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Având în vedere Expunerea de motive prezentata de Primarul orasului Sebis, domnul
Feies Gheorghe, prin care se propune achizitionarea serviciului de reprezentare juridica;
-referatul intocmit de consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al
Consiliului Local Sebis
-prevederile art. I alin. 2 lit b din OUG nr. 26/2012, privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
-prevederile art. 21 alin.2 si 3, art.36 alin.(2) lit.b),d) şi e), alin.6 lit.a) pct.6 şi alin.7
lit.a din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia public locală;
HOTARASTE
Art.1. Aprobă achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica pentru:
1. Indeplinirea dispozitiilor prevazute in Decizia nr. 2081/2017 pronuntata de Curtea de Apel
Timisoara, in Dosar nr. 2706/108/2014*, in sensul initierii unui proces civil pentru recuperarea
sumei de 131.695 lei cat si pentru obligarea ANAF la plata majorarilor si penalitatilor
corespunzatoare sumei de 131.695 lei. Prin aceasta actiune vom solicita si daune cominatorii pe
zi intarziere intre 50-100 lei, de la data ramanerii definitive a Deciziei nr. 2081/2017 pana la
momentul platii efective.
2. Dosar nr. 5658/108/2017
Instanta de judecata: Judecatoria Gurahont
Stadiul procesual: fond
Parti: Orasul Sebis prin Primar– contestator
SC Esparom Solar Energy SRL-intimat
BETA ENERGY GROUP SRL – intimat
Obiectul dosarului: contestatie la executare
Art. 2. Sumele necesare platii serviciilor prevazute la art. 1 se vor suporta din bugetul local al
Orasului Sebis cap 51.02 “Autoritati publice si activitati externe” titlul 20 “Bunuri si servicii”,
iar valoarea acestora nu va depasi 15.000 lei/proces.
Art. 3. In aplicarea prevederilor art. 1 se imputerniceste Primarul orasului Sebis sa semneze in
numele si pentru orasul Sebis, contractele de asistenta si reprezentare juridica si sa negocieze
onorariul aferent acestor contracte.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orasului Sebis si
Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primăriei orasului Sebis

Art. 5. Prezenta se comunica cu:
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis
- Primarul orasului Sebis
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
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HOTARAREA NR.121
DIN 22.12.2017
privind aprobarea pretului de vanzare a masei lemnoase provenita din fondul forestier
proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis
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,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 2300/02.11.2017
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 7646/15.11.2017 prin care solicita ca
pretul pe m.c sa creasca de la 119 la 160 lei (TVA inclus)
- Prevederile HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica
- În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice
de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor
de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea
pădurilor din România,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
ulterioare
- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile 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 ulterioare

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba pretul de vanzare al lemnului de foc provenit din fondul
forestier proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis destinat vanzarii catre
populatia apartinand UATO Sebis la 160 lei/mc (TVA inclus). Descarcarea lemnelor se
face la adresa mentionata in cerere.
ART.2. Pretul de 160 lei/mc se stabileste in baza propunerii Ocolului Silvic
Privat,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis, dupa cum urmeaza :
-Partida 1273 cantitate lemn foc- 101 mc.-prêt 125,3 lei/mc
-Partida 1272 cantitate lemn foc -592 mc.-prêt 130,3 lei/mc
-Partida 1239 cantitate lemn foc -744 mc.-prêt 133,2 lei/mc
Calculul pretului pentru lemnul de foc este prevazut in centralizatorul
Anexa la prezenta hotarare.
Rezulta pretul de vanzare rotunjit de 160 lei/mc/lemn de foc.
ART.3. Preturile de mai sus contin TVA.
ART.4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei.
ART.5. Incepand cu data prezentei Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 97 din
09.11. 2017 isi inceteaza aplicabilitatea.
ART.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Ocolul
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis

ART.7.

Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-S.C. Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis
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HOTARAREA NR. 119
DIN 22.12.2017
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Sebis

-

-

-

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 Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
Prevederile art. 5 alin. 1 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, r, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede ca “nomenclatura stradala se
aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta
evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului
administrativ.’’
Avand in vedere Ordinul ANCPI nr.448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind
procedurile de lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS.)
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(5) litera ,,d” din Legea nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica
locala, prin care Consiliul Local ,,atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de
străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local’’
raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
Avand in vedere art. 45 alin. 2, litera e si art 115, alin 1, litera b, din Legea nr.
215/2001 privind Administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba Nomenclatorul stradal al orasului Sebis, conform anexei 1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Primarul orasului Sebis, prin compartimentul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
-Primarul orasului Sebis
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din
cadrul Primariei orasului Sebis
-Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis
-SPCLEP Sebis
-Compartimentul Registrul Agricol
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HOTARAREA NR.115
DIN 22.12.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
22.12.2017
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 22.12.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 22.12.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 27.11.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 13.12.2017.
3. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului înscris în CF nr. 300937 Sebis nr.
cadastral/nr. topografic 300937 nr. CF vechi 1745 nr. top. 1300, 1301/a, 1301/b, 1302,
1303, 1304/a, 1304/b, 1305, 1312, 1313 în suprafaţă de 71.220 mp
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru
anul 2018, pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Sebis.
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si de
reprezentare juridica
7. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare a masei lemnoase provenita
din fondul forestier proprietate a unitatii administrativ- teritoriale Sebis
8. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 327 din
20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017.
9. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, domnului Luca Ionel
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HOTARAREA NR.118
DIN 22.12.2017
Privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice, pentru anul 2018, pentru
func ionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Sebiş
Consiliul Local al oraşului Sebiş, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere Expunerea de motive prezentat de Primarul oraşului
Sebiş, domnul Feieş Gheorghe, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adopt rii
unei hot rari pentru aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice, pentru anul
2018, pentru func ionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş ,
Adresa ANFP nr. 64061 conexat cu 58833/2017, inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 7676 din 15.12.2017
În conformitate cu prevederile art.10-13 din Ordinul nr.7.660/2006
privind aprobarea Instruc iunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func iilor
publice, ale art.23 din Legea privind statutul func ionarilor publici nr.188/1999, cu
modific rile ulterioare,
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 36 alin.9 precum si al art. 45 alin.1 din Legea
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicata
HOT

RAŞTE:

Art. 1. - Aprob Planul de ocupare a func iilor publice, pentru anul 2018,
pentru func ionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Sebiş, conform Anexei la prezenta hot rare.
Art. 2. - Persoana desemnat cu atribu ii de Resurse Umane va duce la
îndeplinire prezenta hot rare.
Art. 3. - Prezenta hot rare se comunic cu:
-Institu ia Prefectului- Jude ul Arad
-Primarul oraşului Sebiş
-Persoana desemnat cu atribu ii de Resurse Umane
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Prim riei oraşului Sebiş
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DIN 22.12.2017
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului
Local Sebis din data de 27.11.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 13.12.2017.

Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin extraordinar ,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
27.11.2017
- procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din
data de 13.12.2017.
- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
local , republicata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata

HOT RAŞTE:

ARTICOL UNIC. Se aprob procesul verbal incheiat la sedinta ordinara
a Consiliului Local Sebis din data de 27.11.2017 si a procesului verbal incheiat la
sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 13.12.2017.
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HOTARAREA NR.122
DIN 22.12.2017
Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 327 din 20.12.2017 privind
rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017
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,
- Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 327 din 20.12.2017 privind rectificarea
bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile
si completarile la zi
- Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala
- 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

HOTARASTE:

ART. 1. Se valideaza Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 327 din 20.12.2017
privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu:
Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
Institutia Prefectului - Judetul Arad .
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HOTARAREA NR.117
DIN 22.12.2017
Privind vanzarea terenului înscris în CF nr. 300937 Sebis nr. cadastral/nr. topografic
300937 nr. CF vechi 1745 nr. top. 1300, 1301/a, 1301/b, 1302, 1303, 1304/a, 1304/b,
1305, 1312, 1313 în suprafaţă de 71.220 mp
Consiliul local al Orasului Sebis, judetul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având in vedere:
- expunerea de motive a Primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
-referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia
Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
-cererea nr. 24 din 07.12.2017, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 8131 din
07.12.2017 depusa de catre SC Eco Sistem Grup SRL prin care solicita cumpararea
terenului inscris in CF nr. 300937 nr. cadastral/nr. topografic 300937 Sebis CF vechi
1745 nr. top. 1300, 1301/a, 1301/b, 1302, 1303, 1304/a, 1304/b, 1305, 1312, 1313 în
suprafaţă de 71.220 mp
- raportul de evaluare a terenului inscris in CF nr. 300937 Sebis nr. cadastral/nr.
topografic 300937 nr. CF vechi 1745 cu nr. top. 1300, 1301/a, 1301/b, 1302, 1303,
1304/a, 1304/b, 1305, 1312, 1313 în suprafaţă de 71.220 mp
- prevederile art.36 alin.2 lit.c si alin 5 lit b şi art.123 alin 3 din Legea nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicata
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 Se aprobă vânzarea terenului aflat in proprietatea privata a orasului Sebis inscris
în CF nr. 300937 Sebis nr. cadastral/nr. topografic 300937 nr. CF vechi 1745 nr. top.
1300, 1301/a, 1301/b, 1302, 1303, 1304/a, 1304/b, 1305, 1312, 1313 în suprafaţă de
71.220 mp.
ART.2. Se aprobă vânzarea terenului în condiţiile art.123 alin 3 din Legea nr.215/2001,
republicata în sensul exercitării dreptului de preempţiune de către Societatea Eco Sistem
Grup SRL, proprietara a construcţiilor situate pe acest teren.
ART.3. Se aproba pretul de vânzare a terenului inscris în CF nr. 300937 Sebis nr.
cadastral/nr. topografic 300937 nr. CF vechi 1745 cu nr. top. 1300, 1301/a, 1301/b, 1302,
1303, 1304/a, 1304/b, 1305, 1312, 1313 în suprafaţă de 71.220 mp in cuantum de
36.301 lei, stabilit conform raportului de evaluare intocmit de catre SC
,, Predor&Ralu’’SRL
ART.4.
Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orasului şi se
comunică cu:
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
din cadrul Primariei orasului Sebis
-Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
-Societatea Eco Sistem Grup SRL
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
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