ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.10
DIN 27.01.2017
Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
orasului Sebis
Consiliul local al orasului Sebiş, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-prevederile art. 107 alin 1 si 2 litera d din Hot rârea Guvernului nr. 611/2008 care
prevede ca raportul de evaluare se realizeaz de c tre primar pe baza propunerii
consiliului local,
-raportul comisiei economico-financiar agricultur , Amenajarea teritoriului şi
urbanism, Protecţie mediu şi turism, Juridic şi de disciplin din cadrul Consiliului Local
Sebis
În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicat , cu modificarile si completarile ulterioare
HOT

R

S T E:

ART.1. Se propune acordarea calificativului Foarte Bine pentru indeplinirea
obiectivelor, precum si pentru indeplinirea criteriilor de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale Secretarului Orasului Sebis, pe anul 2016, conform anexei.
ART.2. Se mandateaza Primarul oraşului Sebiş pentru intocmirea raportului de evaluare
a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Sebiş, conform
calificativului propus la art.1 din prezenta hotarare
ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hot râri se încredinţeaz Primarul oraşului
Sebiş si Compartimentul resurse umane, salarizare.
ART.4. Prezenta hot râre se comunic :
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad;
- Primarului oraşului Sebiş;
- Compartimentului resurse umane;
- Secretarului oraşului Sebiş.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.6
DIN 27.01.2017
privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in
imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-expunerea de motive nr. 411 din 20.01.2017 prezentat de domnul primar Feieş
Gheorghe, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adopt rii unei hot râri privind prelungirea
pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in imobilul ANL din
Sebis, Calea Aradului, nr.3
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis
-referatul nr. 410 din 20.01.2017 intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului
Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis
- prevederile art.8 alin.4 lit.”a” şi alin.5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
-prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea OG nr. 6/2014 pentru modificarea si
completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL
-prevederile Hot rârii 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 modific rile şi complet rile 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
HOT R ŞTE:
Art.1. Se aproba prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru locuinta
situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, conform tabelului anexat.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis pentru semnarea actului aditioal.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredinteaza primarul orasului
Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hot râre se comunic 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
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.3
DIN 27.01.2017
Privind aprobarea cuantumului cotizatiei orasului Sebis in cadrul asociatiei si mandatarea
unei persoane care sa voteze pentru anul 2017, in numele si pe seama Consiliului Local
Sebis cuantumul anual al cotizatiei prevazuta pentru Consiliul Local al orasului Sebis si
bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem
Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr. 402 din 20.01.2017 a primarului orasului Sebis
-adresa nr. 1552 din 28.12.2016 emisa de catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 7969 din 28.12.2016 ;
-raportul nr. 401 din 20.01.2017 intocmit de catre Serviciul de specialitate din
cadrul Primariei orasului Sebis
-prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, Legii 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati si cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de
salubrizare, actualizate;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba plata cotizatiei Consiliului Local Sebis pe anul 2017, la bugetul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor
Judetul Arad.
ART. 2. Se imputerniceste dl. Feies Gheorghe Petru, reprezentant al orasului Sebis,
cetatean roman, nascut la data de 28.06.1955, in Ineu, judetul Arad, domiciliat in Sebis,
str. Orizontului, nr. 6B, posesor la CI, seria AR, nr. 678306, eliberata de Politia Sebis la
data de 20.06.2014, cu mandat special sa aprobe pentru anul 2017, in Adunarea Generala
a Asociatiilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de
Gestionare a Deseurilor judetul Arad, in numele si pe seama Consiliului local Sebis
cuantumul anual al cotizatiei in suma de 9619,50 lei, prevazuta pentru Consiliul Local al
orasului Sebis si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei, conform
anexelor prevazute la prezenta hotarare.
ART. 3.
Prezenta hotarare se comunica cu:
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor Judetul Arad
- Institutia Prefectului – Judetul Arad
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.1
DIN 27.01.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
27.01.2017
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 27.01.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 27.01.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 19.12.2016.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei orasului Sebis in cadrul
asociatiei si mandatarea unei persoane care sa voteze pentru anul 2017, in numele si pe seama
Consiliului Local Sebis cuantumul anual al cotizatiei prevazuta pentru Consiliul Local al
orasului Sebis si bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.
4. Proiect de hotarare privind Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind
modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Arad",
5. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare,
respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 4.
6. Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru
locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3
7. Proiect de hotarare privind programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la salubrizare de la SC Termo-Construct SA
Sebis
9. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2017-2018
10. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale Secretarului orasului Sebis.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.7
DIN 27.01.2017
Privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 413 din 20.01.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec.
Gheorghe Feies
- Referatul nr. 412 din 20.01.2017 intocmit de catre d-na Bociu Monica persoana
responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata
- Prevederile art.11 si 12 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016
- 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 elaboreaza programul anual al achizitiilor publice 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 se comunica cu:
- Institutia Prefectului- Judetul Arad;
- Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- d-na Bociu Monica –persoana responsabila cu achizitiile publice in cadrul
Primariei orasului Sebis
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.2
DIN 27.01.2016
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 19.12.2016 a
Consiliului Local Sebis
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
19.12.2016
- 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 al orasului Sebis din data de 19.12.2016 a Consiliului Local Sebis.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
ING. JR. DEMETRESCU RADU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.9
DIN 27.01.2017
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului
Sebis, pentru anul scolar 2017-2018
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 417 din 20.01.2017 a primarului orasului Sebis, dr. ec.
Gheorghe Feies
- Adresa nr.162 din 13.01.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr.382 din 20.01.2017, prin care se acorda avizul conform
pentru unitatile de invatamant preuniversitar cuprinse in anexa, care vor functiona in
anul scolar 2017-2018 pe raza UATO Sebis
- Raportul nr. 416 din 20.01.2017 intocmit de catre compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale, actualizata
- Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat
evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor
de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IVprivind persoana juridica
- Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 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 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART. 1. - Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
particular acreditate/autorizate de pe raza orasului Sebis, care vor functiona in anul scolar 20172018, pentru care Inspectoratul Scolar Judetean Arad acorda avizul conform, potrivit anexei la
prezenta hotarare.
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate de pe raza orasului Sebis
ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica cu:
- unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate
de pe raza orasului Sebis
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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ROMÂNIA
JUDE UL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.8
DIN 27.01.2017
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
-adresa nr. 33 din 10.01.2017 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 123 din 10.01.2017, 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- 8 lei/persoana/luna (maxim 24
lei/familie)+TVA
2. Pentru persoane juridice (agenti economici si institutii publice) un
tarif general de 30 lei/luna+TVA
3. Taxa transport container -146 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
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