ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
ORAȘUL SEBIȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 35
DIN 27.03.2018
privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an a suprafeței contruită de
62 mp, suprafață utilă de 50 mp, din imobilul înscris în CF nr. 300693 Sebiș, cu
nr. top 300693-C1, proprietatea Orașului Sebiș, situat pe strada Romană, nr. 4/a
Consiliul local al orasului Sebis, întrunit în ședința ordinară:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare,
- Raportul compartimentului de specialitate prin care propune atribuirea cu titlu
gratuit pe o perioadă de 1 an, către Asociația Grupul de Actiune Locală
” DEPRESIUNEA SEBIȘ-GURAHONȚ-HĂLMAGIU” a suprafeței contruită de
62 mp, suprafață utilă de 50 mp, din imobilul înscris în CF nr. 300693 Sebiș, cu
nr. top 300693-C1, situat pe strada Romană, nr. 4/a, proprietatea Orașului Sebiș,
-Actul constitutiv al Asociației Grupul de Actiune Locală ” DEPRESIUNEA
SEBIȘ-GURAHONȚ-HĂLMAGIU”
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebiș,
În temeiul art.45 pct.1 din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale
republicată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Incepand cu 01.04.2018 se aprobă darea în folosință gratuită pe o
perioadă de 1 an a suprafeței contruită de 62 mp, suprafață utilă de 50 mp, din
imobilul identificat conform anexei la prezenta hotărâre, imobil înscris în CF nr.
300693 Sebiș, cu nr. top 300693-C1, situat pe strada Romană, nr. 4/a, către Grupul
de Actiune Locală ” DEPRESIUNEA SEBIȘ-GURAHONȚ-HĂLMAGIU”.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează viceprimarul
orasului prin compartimentul de specialitate și se comunică cu :
- Instituția Prefectului-Județul Arad, Serviciul juridic și contencios
administrativ.
- G.A.L. ” DEPRESIUNEA SEBIȘ-GURAHONȚ-HĂLMAGIU”
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 32
DIN 27.03.2018
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr.58 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Sebis.
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEBIS, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2018,
Având în vedere:
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare nr.1819/21.03.2018;
- referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei Sebis nr.1818/21.03.2018;
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 58 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 8 din 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 17 din 16.02.2018 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 2018
- prevederile art.11, art.13, art.38 şi ale Anexei nr. IX lit.C din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.36 alin.(2),lit.a,alin.(3), lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului local al orasului Sebis nr.58/31.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local
Sebis, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică incepand cu 01.04.2018.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine viceprimarului orasului Sebis, cu
atributii de primar prin emiterea de dispoziţii individuale de modificare a salariului lunar pentru
persoanele cărora face obiectul modificării prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Arad.
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JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 27
DIN 27.03.2018
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa si expunerea de motive nr.1817 din 21.03.2018,
- Prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- Referatul nr. 1816 din 21.03.2018 al 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 de specialitate
- Rapoartele 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 2018,
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 .
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HOTARAREA NR. 28
DIN 27.03.2018
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 a initiatorului proiectului de hotarare nr. 1820 din 21.03.2018
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis nr. 1132 din 23.02.2017
-referatul compartimentului de specialitate din cadrul 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 Hotărârii 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 pe o perioada de 1 an, a 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, doar pentru titularii contractelor de inchiriere
care indeplinesc cerintele prevazute de lege, prevazuti in Anexa.
Art.2. Se imputerniceste viceprimarul orasului Sebis, cu atributii de primar 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 viceprimarul
orasului Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
• Instituţia Prefectului- Judeţul Arad;
• Viceprimarul 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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HOTARAREA NR. 29
DIN 27.03.218
Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca, potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2018.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare nr.1822 din 21.03.2018
-referatul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Sebis nr.
1585 din 14.03.2018
-prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind acordarea venitului minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art.36(6) lit.a pct 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-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 Planul de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca, potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2018, conform Anexei 1, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza viceprimarul
orasului Sebis.
ART.3. Preznta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad.
- vicerimarul orasului Sebis
- Compartimentul Asistenta Sociala
- Serviciul Contabilitate-Buget
- Persoane fizice si juridice prin afisaj
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Consiliul Local al oraşului Sebis
JUDETUL ARAD

HOTARAREA NR. 34
DIN 27.03.2018
Consiliul Local al oraşului Sebis, intrunit in sedinta ordinara
Având în vedere :
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Sebis;
- Raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului
Sebis;
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare înregistrată sub nr.1827 din
21.03.2018;
- Prevederile art.11, art.12, alin.1, art.13, art.36, alin.2, lit.d, și lit.e, alin,6, lit.a, pct,14,
alin.7, lit.c, art. 62 alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 21 alin.2, lit.f, coroborat cu art. 33 din O.G. nr.26/2000, privind
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 1, anexa 1 şi 2 din H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dipoziţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale titlului II ale
Legii nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice;
- Prevederile Legii nr.246/2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii;
Prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice;
- Cu 14 voturi pentru din 14 prezenti,
În temeiul art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001 - republicată, a administraţiei publice
locale:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Extindere
Magistrala Gaz-Valea Crisului Alb’’ .
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică:
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Extindere Magistrala Gaz-Valea
Crisului Alb’’ ;
-Primarului orașului Sebis;
-Serviciului contabilitate, Biroului impozite și taxe locale.
-Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.
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CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 33
DIN 27.03.2018
privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în învătământul
preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul II , anul scolar 2017-2018
Având în vedere iniţiativa consilierilor locali, exprimată prin expunerea de
motive înregistrată cu nr. 1675 din 16.03.2018
În baza prevederilor art. 9 alin. (7). și art. 82 alin. (2) și ale art. 105 alin. (2) lit.
d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
ale art. 3 și art. 4 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012,
Ținând cont de adresa nr.372 din 14.03.2018 formulata de catre Liceul
Teoretic Sebis cu privire la numărul de elevi cu medii cuprinse intre 9,50-10, care ar fi
potentiali beneficiari de burse pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018,
Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
ale orasului Sebis
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, alin. (9), art. 45
alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locală nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 se stabileşte cuantumul lunar și
numărul burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, cu
media generala cuprinsa intre 9,50-10, după cum urmează:
a) Cuantumul burselor:
1. Bursă de merit: intre 60 - 80 lei, diferentiat pe transe de medii;
b) Numărul burselor:
1. Burse de merit: 133
Art.2. In scopul stimularii performantei scolare cuantumul burselor de merit ce se vor
acorda se diferentiaza pe transe de medii astfel:
Pentru un numar de 34 elevi cu media generala cuprinsa intre 9,90-10 in
cuantum lunar de 80 lei
Pentru un numar de 99 elevi cu media generala cuprinsa intre 9.50-9,89 in
cuantum lunar de 60 lei
Art.3. Suma ce reprezinta totalul burselor de merit este cuprinsa in bugetul anual al
orasului Sebis la capitolul invatamant.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Contabilitate-Buget
şi de catre conducerea Liceului Teoretic Sebis si se comunică tuturor celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Sing. TOMA TEODOR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 25
DIN 27.03.2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
27.03.2018
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 27.03.2018, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 27.03.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 09.03.2018.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018.
4. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local care
se vor desfasura in orasul Sebis in anul 2018.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
acordate in cadrul Compartimentului de Asistena Sociala pe anul 2018.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Sebis.
8.
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Sebis nr.58 din
31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din serviciile publice din
subordinea Consiliului Local Sebis.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în
învătământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul II , anul scolar 2017-2018.
10. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,Extindere Magistrala Gaz-Valea Crisului Alb’’.
11. Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an a suprafeței
contruită de 62 mp, suprafață utilă de 50 mp, din imobilul înscris în CF nr. 300693 Sebiș, cu nr.
top 300693-C1, proprietatea Orașului Sebiș, situat pe strada Romană, nr. 4/a
12. Discutarea si analizarea Raportului de activitate pe anul 2017 depus de catre SC Ocolul
Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL, inregistrat la nr. 1520 din 13.03.2018.
13. Discutarea si analizarea cererii nr.1547 din 13.03.2018 depusa de catre dl. Patko Petru,
domiciliat in Sebis, Bd. Republicii, nr.3, judetul Arad, cu privire la masuri de remediere a doua
investitii din oras.
14. Discutarea si analizare cererii nr. 1612 din 14.03.2018 depusa de catre dl. Bortis Vasile,
domiciliat in oras Sebis, str. Berzei, nr.15, judetul Arad, prin care solicita concesionarea unor
terenuri.
15.
Discutarea si analizarea cererii nr. 1711 din 16.03.2018 depusa de catre d-na Voian
Amalia, domiciliata in orasul Sebis, str. Somesului, nr.2, judetul Arad, cu privire la cateva din
obiectivele din oras.

16. Discutarea si analizarea cererii nr. 1735 din 19.03.2018 depusa de catre dl. consilier local
Popovici Lazar Vasile, prin care solicita initierea unui proiect de hotarare cu privire la modul de
gestionare a padurii apartinand Primarie orasului Sebis.
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HOTARAREA NR. 30
DIN 27.03.2018
Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul
Compartimentului de Asistena Sociala pe anul 2018.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare nr. 1823 din 21.03.2018
-referatul Compartimentului de Asistenta Sociala nr. 1586 din 14.03.2018
-prevederile art.36(6) lit.a pct 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale
-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 Planul anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul
Compartimentului de Asistena Sociala in anul 2018, conform Anexei 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul
Asistenta sociala din cadrul Primariei Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad.
- Compartimentul Asistenta Sociala
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ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 26
DIN 27.03.2018
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului
Local Sebis din data de 09.03.2018

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 09.03.2018
- 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 Sebis din data de 09.03.2018.
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