ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare provenita din partida
nr. 1078 Cadaru din proprietatea 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,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 1785/2017 inregistrata
la Primaria orasului Sebis la nr. 5101 din 18.08.2017, prin care solicita stabilirea
pretului de vanzare pentru masa lemnoasa
- Prevederile HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
- În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul 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
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile la zi
- 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 taierea si vanzarea prin licitatie publica in anul 2017 a
volumului de 474 mc masa lemnoasa pe picior provenita din partida nr. 1078 Cadaru din
proprietatea orasului Sebis, conform actului de punere in valoare nr. 18786157/2017
intocmit de catre Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’
ART.2.
Pretul de porinire al licitatiei este de 97 lei/mc.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si Ocolul Silvic Privat ,, Codrii
Zarandului’’ Sebis si se comunica:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis
-compartimentele de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDE UL ARAD
ORASUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOT RÂRE
Privind constituirea Comisiei de evaluare/selec ie a candida ilor din Consiliile de
Administra ie ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub
autoritatea Consiliului local al Orasului Sebiş
Consiliul local al Oraşului Sebiş întrunit în şedin ordinar ,
Avand in vedere
- expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, prin care se propune
desemnarea comisiei de evaluare/selectie finala a membrilor Consiliului de
Administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Consiliul
local/ Orasul Sebis, jud Arad, precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi
desf şurare a selec iei/evalu rii finale
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- in baza dispozi iilor Legii nr. 31/1990 privind societ ile, republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare, ale art. 1, art. 2, pct. 2, art.3, art. 5, art. 28 si
art. 29 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan a
corporativ a întreprinderilor publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare,
precum şi cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional în
administra ia public , republicat ;
- art 11 si 12 din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011,
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Sebis
- in baza dispozi iilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” alin.(9) şi ale art.45 din
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare
HOT R ŞTE:
Art. 1 (1) Se constituie Comisia de evaluare/selec ie finala a candida ilor din Consiliul de
Administra ie al întreprinderilor publice aflate sub coordonarea, subordonarea sau sub
autoritatea Consiliului local/Oraşului Sebis astfel:
Membri:
1.Demetrescu Radu – viceprimar, oras Sebis
2.Sîrb Lavinia – secretar, oras Sebis
3.Petrişor Clara – consilier juridic
(2) Secretariatul comisiei este asigurat de c tre consilier Ignat Rodica.
Art.2 - Se aprob Regulamentul de organizare şi desf şurare a selec iei/evalu rii finale a
membrilor Consiliului de Administra ie al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelar
Consiliul local/Oraşul Sebiş, jud. Arad, conform Anexei care face parte integrant din
prezenta hot râre.
Art.3 - Cu data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, se abrog orice alte dispozi ii contrara.
Art.4 - Prezenta hot râre se poate contesta de cei interesa i la instan a competent , în
termenul prev zut de lege.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hot rârii se încredin eaz Serviciul Resurse Umane si se
comunica cu:
-Institutia Prefectului – judetul Arad

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 59
Din 23.08.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
23.08.2017
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 23.08.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 23.08.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 14.07.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 31.07.2017
3. Proiect de hotarare privind ecologizarea zonei afectate, ca rezultat a depunerii de
deseuri ilegale in imediata vecinatate a Fabricii de Caramida.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis.
5. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 209 din
04.08.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017, prin
suplimentarea subventiilor primite de orasul Sebis prin programul PNDL.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare din partea Primariei
orasului Sebis pentru finantarea activitatii Clubului Sportiv National Sebis, in editia
competitionala 2017-2018".
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de pierdere apa in sistem, in procent de
39%, pentru anul 2016, pentru S.C. Termo-Construct S.A.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la salubrizare de la S.C. Termo-Construct
S.A. Sebis.
9. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor
din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea,
subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al orasului Sebis.
10. Proiect de hotarare privind suspendarea activitatii SC AEROSEB COMPANY SRL
11. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni.
12. Proiect de hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta a unor imobile proprietatea
societatii SC PG Complex Invest SRL, avand categoria de folosinta curti-constructii
(intravilan) la categoria de folosinta initiala
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei partide de
masa lemnoasa
14. Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. POPOVICI LAZAR

CONTRASEMNEAZA
PT. SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 65
DIN 23.08.2017
Privind aprobare cota de pierdere apa in sistem, in procent de 39% pentru perioada iulie
2016- iunie 2017, pentru SC Termo-Construct SA Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
- expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, dl. consilier local
Gavrila Cornel
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- adresa nr. 493/03.08.2017 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata
la Primaria orasului Sebis la nr. 4795 din 04.08.2017, prin care solicita sa se aprobe cota
de pierdere apa in sistem, in procent de 39% pentru perioada Iulie 2016- iunie 2017,
- prevederile Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,
cu modificarile si completarile la zi
- prevederile art. 35 alin 6 din Legea nr. 241/2006 – legea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, (r2)
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rerepublicata, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile art.36 alin 2 litera d, alin.6 pct. 14, alin.9 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
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1. Incepand cu data adoptarii prezentei se aproba cota de pierdere apa in
sistem, in procent de 39% pentru perioada iulie 2016- iunie 2017, pentru SC TermoConstruct SA Sebis.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
conducerea SC Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
-SC Termo-Construct SA Sebis
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 62
Din 23.08.2017
privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies,
- adresa nr. 711/2017 a Liceului Teoretic Sebis inregistrata la Primaria orasului Sebis la
nr. 3870/2017
- adresa nr. 982/2017 a Spitalului de Boli Cronice Sebis, inregistrata la Primaria orasului
Sebis la nr. 5116/2017
- prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- raportul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, prin care
se propune rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2017 conform
influentelor intervenite si prezentate in referatul de specialitate
- Raportul comisiilor 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 2017,
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
ING. POPOVICI LAZAR

CONTRASEMNEAZA
PT. SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea contribuţiei financiare din partea Primariei Sebis pentru finantarea
programului sportiv al Clubului Sportiv National Sebis, in editia competitionala 2017-2018 "

-

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
- având în vedere expunerea de motive a initiatorului proiectului;
- referatul intocmit de serviciul Contabilitate Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 38/28.05.2017 privind modificarea şi completarea
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
-prevederile Ordinul nr.631/19.06.2017- ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi
al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de
activitate sportivă;
- prevedelile Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HCL Sebis nr. 19/13.03.2017 privind aprobarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul
2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- prevederilor Legii nr.143/27.07.1999, republicata privind ajutorul de stat;
- prevederilor Legii concurenţei nr.21/ 1996 şi a Ordonantei de urgenţă nr.77/2014 privind
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat precum si pentru modificarea si
completarea Legii concurentei.
avizele Comisiilor din cadrul Consiliului Local Sebis
- prevederile 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 din Legea 215/2001 privind administraţia public locală;
HOTARASTE
Art.1. (1) Se aprobă contributia financiara pe anul financiar-bugetar 2017, din partea orasului
Sebis, pentru Clubul Sportiv National Sebis, în suma de 1.255.000 lei, din bugetul local, din
capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport.
(2) Contributia financiara se acorda, in baza contractului de finantare semnat intre parti,
conform modelului cadru aprobat prin HCL Sebis nr. 19/13.03.2017, pentru
activitatile/actiunile sportive desfasurate pentru 2017;
(3) Finantarea programului sportiv al Clubului Sportiv National Sebis se va efectua în
conditiile respectării legislaţiei naţionale şi europene din domeniul ajutorului de stat;
Art.2. (1) Contributia financiara din partea primariei Sebis va fi utilizată de către Clubul
Sportiv National Sebis, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociatiei, care

aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli anual, conform prevederilor statutului si cu prevederile
legale in vigoare;
(2) Distribuirea contributiei financiare pe naturi /articole de cheltuieli cade in sarcina clubului
sportiv, potrivit hotararilor Adunarii Generale si deciziilor Consiliului Director ale Asociatiei,
care raspund de modul de utilizare a sumelor alocate, in conformitate cu scopul si obiectivele
acesteia si cu prevederile legale in vigoare.
Art.3. Contributia financiarava fi utilizata de Clubul Sportiv National Sebis exclusiv pentru
acoperirea categoriilor de cheltuieli efectuate ulterior semnarii contractului de finantare,
cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli, aferente activitatilor /actiunilor sportive cuprinse
in programele de pregatire sportiva, respectiv in calendarele competitionale ale echipei de
fotbal ale Clubului Sportiv National Sebis.
Art.4. Calendarele competitionale ale echipei de fotbal ale Clubului Sportiv National Sebis vor
fi elaborate, respectiv, in conformitate cu calendarele Federatiei Romane de Fotbal, Ligii
Profesioniste de Fotbal şi AsociatieiJudetene de Fotbal Arad;
Art.5. Clubul Sportiv National Sebis va inainta catre Primaria Sebis lunar si la finele anului
2017, rapoarte privind executia contributiei financiare alocate de la bugetul local si balantele
de verificare;
Art.6. La sfârsitul anului 2017, Clubul Sportiv National Sebis va inainta catre primaria Sebis
raportul cu activitatea sportiva, pentru campionatele/competitiile in care a activat echipa
clubului, privind modul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor din contractul de
finantare;
Art. 7. (1) Primaria Sebis va efectua plata contributiei financiare în tranşe, în baza solicitărilor
de plată si a dosarelor cu documente justificative din partea clubului sportiv, în limita
bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data solicitării;
(2) Clubul Sportiv National Sebis are obligatia sa ataseze la fiecare solicitare/dosar cu
documente justificative Certificatul de atestare fiscal eliberat de ANAF
Art.8. Clubul sportiv va inainta catre primaria Sebis documente justificative pentru cheltuielile
efectuate din contributia financiara alocata în fiecare transa;
Art.9. Daca activitatea Clubului Sportiv National Sebis atinge parametrii care scot clubul de
sub incidenta exceptiilor de incadrare a contributiei financiare ca ajutor de stat, acesta va
returna contributia financiara incasata;
Art.10. (1) Primaria Sebis va verifica prin procedura interna, modul de cheltuire a sumelor
alocate din bugetul local;
(2) In situatia in care se constata ca din contributia financiara alocata din bugetul local au fost
cheltuite sume in neconformitate cu scopul si obiectivele clubului sportiv, respectiv fara
respectarea prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la clubul sportiv;
(3) Monitorizarea si controlul modului de executie a contractului de finantare se va efectua
prin misiuni de audit conform Legii auditului public intern 672/2002 .
Art.11. Pe durata derularii contractului de finantare, modificarea contributiei financiare se
poate face prin hotarare de consiliu local, in baza unei evaluari a activitatii clubului sportiv,
conform OUG 38/2017;

Art.12. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul ContabilitateBuget din cadrul Primăriei orasului Sebis si Clubul Sportiv National Sebis
Art.13. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Clubul Sportiv National Sebis

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 61
Din 23.08.20
Privind ecologizarea zonei afectate, ca rezultat a depunerii de deseuri ilegale in imediata
vecinatate a Fabricii de Caramida
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
- expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, dl. consilier local ec.
Gavrila Cornel
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile la zi
-prevederile art. 6 alin.1 litera k din Legea nr. 101/2006-Legea serviciului de
salubrizare a localitatilor, actualizata
-prevederile art.8 alin.3 litera k din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile la zi
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile art.36 alin 2 litera d, alin.6 pct. 14, alin.9 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
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1. Alocarea sumei de 250.000 lei in vederea ecologizarii zonei afectate si
aducerea terenului la starea initiala.
ART.2. Incheierea unui contract de paza cu o firma specializata, care sa
supravegheze zona pentru o perioada limitata de timp.
ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea
SC Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
-SC Termo-Construct SA Sebis
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare provenita din partida
nr. 1078 Cadaru din proprietatea 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,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 1785/2017 inregistrata
la Primaria orasului Sebis la nr. 5101 din 18.08.2017, prin care solicita stabilirea
pretului de vanzare pentru masa lemnoasa
- Prevederile HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
- În baza prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul 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
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile la zi
- 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 taierea si vanzarea prin licitatie publica in anul 2017 a
volumului de 474 mc masa lemnoasa pe picior provenita din partida nr. 1078 Cadaru din
proprietatea orasului Sebis, conform actului de punere in valoare nr. 18786157/2017
intocmit de catre Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’
ART.2.
Pretul de porinire al licitatiei este de 97 lei/mc.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si Ocolul Silvic Privat ,, Codrii
Zarandului’’ Sebis si se comunica:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis
-compartimentele de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 59
Din 23.08.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
23.08.2017
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 23.08.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 23.08.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 14.07.2017 si a procesului berbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 31.07.2017
3. Proiect de hotarare privind ecologizarea zonei afectate, ca rezultat a depunerii de
deseuri ilegale in imediata vecinatate a Fabricii de Caramida.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis.
5. Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 209 din
04.08.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017, prin
suplimentarea subventiilor primite de orasul Sebis prin programul PNDL.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare din partea Primariei
orasului Sebis pentru finantarea activitatii Clubului Sportiv National Sebis, in editia
competitionala 2017-2018".
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de pierdere apa in sistem, in procent de
36,24%, pentru anul 2016, pentru S.C. Termo-Construct S.A.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la salubrizare de la S.C. Termo-Construct
S.A. Sebis.
9. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectie a candidatilor
din consiliile de administratie ale intreprinderilor publice aflate in coordonarea,
subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al orasului Sebis.
10. Proiect de hotarare privind suspendarea activitatii SC AEROSEB COMPANY SRL
11. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni.
12. Proiect de hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta a unor imobile proprietatea
societatii SC PG Complex Invest SRL, avand categoria de folosinta curti-constructii
(intravilan) la categoria de folosinta initiala
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei partide de
masa lemnoasa
Diverse:
1. Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. POPOVICI LAZAR

CONTRASEMNEAZA
PT SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 60
Din 23.08.2017
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis
din data de 14.07.2017 si a procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 31.07.2017

local

Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
14.07.2016
procesul verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din
data de 31.07.2016
prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
, 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 al orasului Sebis din data de 14.07.2017 si procesul verbal incheiat la
sedinta extraordinara a Consiliului Local Sebis din data de 31.07.2017.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. POPOVICI LAZAR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
PETRISOR CLARA

ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 66
Din 23.08.2017
Privind aprobarea tarifelor la salubrizare de la SC Termo-Construct SA Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
-expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, dl. consilier local
Gavrila Cornel
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
-adresa nr. 522/18.08.2017 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata
la Primaria orasului Sebis la nr. 5063 din 18.08.2017, prin care solicita sa se aprobe
modificarea tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer
-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile la zi
-prevederile art. 6 alin.1 litera k din Legea nr. 101/2006-Legea serviciului de
salubrizare a localitatilor, actualizata
-prevederile art.8 alin.3 litera k din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile la zi
-prevederile art.3 alin.3 din Ordinul ANRSCUP nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile art.36 alin 2 litera d, alin.6 pct. 14, alin.9 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
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1. Incepand cu data adoptarii prezentei se aproba modificarea tarifelor la
salubrizare practicate de catre S.C. Termo-Construct SA Sebis, dupa cum urmeaza :
1. Tarif pentru gunoiul menajer- 9 lei/persoana/luna (maxim 36
lei/familie)+TVA
2. Pentru persoane juridice (agenti economici si institutii publice) un
tarif general de 35 lei/luna+TVA si/sau 50lei mc + TVA
3. Taxa transport container -150 lei/container + TVA
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
conducerea SC Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
-SC Termo-Construct SA Sebis
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
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PROIECT DE HOTARARE
privind schimbarea categoriei de folosinta a unor imobile proprietatea societatii SC PG
Complex Invest SRL, avand categoria de folosinta curti-constructii (intravilan) la
categoria de folosinta initiala.
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin ordinar ,
Având în vedere :
- expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului,
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- adresa nr. 5078/18.08.2017 a d-lui Hanis Cornel Laur, reprezentant al SC PG
Compex Invest SRL
- prevederile Legii nr. 18/1991 –legea fondului funciar, R1, cu completarile si
modificarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, R3, cu
completarile si modificarile ulterioare
- prevederile ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si Carte Funciara, actualizat
- prev. art. 914 din Noul Cod Civil
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1. Se aproba schimbarea categoriei de folosinta a urmatoarelor imobilelor
notate in CF:
CF 301222 Sebis in suprafata de 147790 mp ; CF 301251 Sebis in suprafata de 37700
mp, CF 301224 Sebis in suprafata de 263964 mp, CF 301225 Sebis in suprafata de
289136 mp, CF 301223 Sebis in suprafata de 254855 mp, CF 301228 Sebis in suprafata
de 241358 mp, CF 301250 Sebis in suprafata de 291438 mp, CF 301227 Sebis in
suprafata de 3540 mp, proprietatea societatii SC PG Complex Invest SRL, avand
categoria de folosinta curti-constructii (intravilan) la categoria de folosinta initiala –
pasune extravilan.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei
orasului Sebis, si se comunica cu:
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- SC PG Complex Invest SRL
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
DR. EC. FEIES GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 63
Din 23.08.2017

Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 209 din 04.08.2017 privind
rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017 in sensul suplimentarii
subventiilor primite de orasul Sebis prin programul PNDL.

-

-

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
Prevederile art. 49 alin.5 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu
modificarile si completarile la zi
referatul intocmit de catre domnul Ulica Adrian-Sef Serviciu Contabilitate-Buget,
prin care propune rectificarea de buget pe anul 2017, prin suplimentarea subventiilor
primite de orasul Sebis prin programul PNDL.
Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala
Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 209 din 04.08.2017 privind rectificarea
bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017
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. 209 din 04.08.2017
privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2017 in sensul suplimentarii
subventiilor primite de orasul Sebis prin programul PNDL, conform Anexei.
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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