ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 42
DIN 15.04.2019
Pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 16.01.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare DALI si a
principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei
„Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de
Boli Cronice Sebis”
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-Initiativa si expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar, ing. jr. Radu
Demetrescu
-Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Orasului Sebis
-Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala
-prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile OUG nr.114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
proprogarea unor termene,cu modificarile la zi
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 16.01.2019 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza de proiectare DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici
aferenti investitiei „Extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu de SpecialitatePneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis”
-Ghidul specific Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale
la serviciile prestate de comunități
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea A – Ambulatorii
Apelurile de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8
-Prevederile art. 36, alin 2, litera d si alin.6, litera a, pct.4, litera e, coroborat cu alin 7,
litera a 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

HOTĂRĂȘTE:
ART.I. Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 16.01.2019 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare DALI si a principalilor
indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Extindere, modernizare si dotare
Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis” se
modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.II. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.III. Prezenta hotărâre se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
-Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
-Primarul Orasului Sebis
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 37
DIN 15.04.2019
Privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice propuse a se desfasura in
perioada aprilie-decembrie 2019, in orasul Sebis
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Initiativa viceprimarului cu atributii de primar al orasului Sebis, exprimata in
expunerea de motive nr. 2587 din 09.04.2019
- referatul intocmit de domnul Ulica Adrian, sef Serviciu Contabilitate-Buget
- programul evenimentelor cultural-artistice la nivelul orasului Sebis, pentru
perioada aprilie-decembrie 2019
- prevederile art. 36 alin 4 lit a, alin 6 lit a pct 4 si pct 6 din Legea nr. 215/2001
Legea administratiei publice locale, R, cu modificarile si completarile ulterioare
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul, art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba Programul evenimentelor cultural-artistice propuse a se desfasura
in perioada aprilie-decembrie 2019, in orasul Sebis, potrivit Anexei, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Cheltuielile aferente organizarii evenimentelor cultural-educative cuprinse
in program sunt in suma totala de 320.000 lei.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza viceprimarul
orasului Sebis cu atributii de primar.
ART. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
- Viceprimarul orasului Sebis cu atributii de primar.
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Compartimentul Cultura, Muzeu, Biblioteca din cadrul Primariei orasului
Sebis
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HOTARAREA NR.36
DIN 15.04.2019
Privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2019
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
Initiativa viceprimarului cu atributii de primar al Orasului Sebis, d-nul Radu Demetrescu,
exprimata in Expunerea de motive nr. 2527/2019
- Prevederile art. 19 alin. 1, art.20 alin. 1 litera a, art. 25, art. 26, art. 39 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019
- Adresa nr. ARG STZ 1826/20.03.2019 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, privind repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului
Bucuresti aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 si estimari pe anii 2020- 2022
- Adresa nr. ARG STZ 1824/20.03.2019 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, privind repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate
prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 si estimari pe anii 2020- 2022
- Adresa nr. ARG STZ 1801/19.03.2019 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, privind sumele ce urmeaza a fi incasate in
anul 2019 din impozitul pe venit si din veniturile proprii din impozite si taxe locale, aferente
fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale
- Adresa nr. ARG STZ 2113/03.04.2019 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale, privind repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului
Bucuresti aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 si estimari pe anii 2020- 2022
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 74 din 22.03.2019 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoariale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 75 din 22.03.2019 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoariale a sumelor corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit
reprezentand fond la dispozitia Consiliului judetean pe anul 2019 precum si a sumelor estimate
pentru anii 2020-2022
- Adresele nr. 308, 309/15.03.2019 emise de Liceul Teoretic Sebis

-

Referatul nr. 2526/2019 al Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a, alin.9 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(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Sebis pentru anul 2019,
in suma de 18.282,75 mii lei, la partea de venituri si in suma de 18.282,75 mii lei la partea de
cheltuieli-Sursa A, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, in suma de 850 mii lei- subventii si 10 mii lei venituri proprii-Sursa
G, pentru tot anul 2019, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare si in
suma de 10.942,96 mii lei-Sursa F, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.3. Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si
subventii de la bugetul local, in suma de 90 mii lei- Sursa E, conform Anexei nr.3, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.4.
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;
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului - Judetul Arad.
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HOTARAREA NR. 40
DIN 15.04.2019
privind alipirea unor terenuri situate in UAT Sebis, localitatea Prunisor.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar al orasului Sebis
-referatul nr. 2589 din 09.04.2019 intocmit de Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
-planul de amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de alipire intocmit de
SC Dendal Topo SRL
-prevederile art. 132, art. 133, art. 134, si art. 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si
carte funciara
-prevederile art.1, art.10, art. 25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii
imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art. 10, art. 21 (1), art. 36 (1), (2), lit. c, alin. 9, art. 119 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.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
ART.1 Se aproba alipirea terenurilor situate in UAT Sebis, localitatea Prunisor inscrise
in CF 303120 Sebis nr. cadastral 303120 in suprafata de 15887 mp, CF nr. 303136 Sebis
nr. cadastral/nr. top. 303136, in suprafata de 3912 mp,
ART. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare dupa obtinerea vizei de la OCPI Arad pentru
documentatia cadastrala de alipire mentionata la art.1 din prezenta hotarare.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si se comunica cu:
-Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Biroul Impozite si Taxe
Locale, Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis.
-Institutia Prefectului- Judetul Arad.
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HOTARAREA NR. 41
DIN 15.04.2019
Privind incadrarea drumului judetean DJ 793 C km 0+000-0+0,700 in categoria functionala a
drumurilor de interes local
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare,
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis prin
care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari privind incadrarea drumului
judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local
- prevederile art. 12 alin 2 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis
In temeiul, art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
ART. 1.
Se propune Consiliului Judetean Arad incadrarea drumului judetean DJ 793
C km 0+000-0+0,700 din categoria functionala a drumurilor de interes judetean, in categoria
functionala a drumurilor de interes local.
ART. 2.
Se imputerniceste viceprimarul cu atributii de primar al orasului Sebis,
domnul Demetrescu Radu, sa faca toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
ART. 3.
Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
- Consiliul Judetean Arad
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HOTARAREA NR. 34
DIN 15.04.2019

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
15.04.2019

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 15.04.2019, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 15.04.2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 25.03.2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2019.
4
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului evenimentelor cultural-artistice propuse
a se desfasura in perioada aprilie-decembrie 2019, in orasul Sebis.
5. Proiect de hotarare privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019.
6. Proiect de hotarare 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 2019.
7. Proiect de hotarare privind alipirea unor terenuri situate in UAT Sebis, localitatea Prunisor.
8. Proiect de hotarare privind incadrarea drumului judetean DJ 793 C km 0+000-0+0,700
in categoria functionala a drumurilor de interes local.
9. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr.
4 din 16.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare DALI
si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Extindere, modernizare si
dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebis”
10. Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis.
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HOTARAREA NR. 39
DIN 15.04.2019
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 2019
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- nota de fundamentare a initiatorului proiectului, domnul viceprimar cu atributii de primar,
Demetrescu Radu,
- adresa nr. 5125/25.06.2018 a Institutiei Prefectului – Judetul Arad, inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 4036/25.06.2018
- avizul nr. 6290 conexat cu nr. 2032 si 65506/2019 emis de Agentia Nationala a Functionarilor
Publici, inregistrat la Primaria orasului Sebis la nr. 995/2019 privind functiile publice din cadrul
Aparatului de Specialiate al Primarului Orasului Sebis, judetul Arad, al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanei fara personalitate juridica din subordinea Consiliului
Local, precum si pentru echivalarea functiei publice specifice de inspector de protectie civila, clasa
I, gradul profesional superior cu functia publica generala de inspector, clasa I, gradul profesional
superior
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis;
- prevederile, art. 100 alin 1, lit. c si d, art.107, art. 112 alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Functionarilor Publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 36 alin 2 lit. a si alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 5 din OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile
ulterioare
- 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
H O T A R A S T E:
ART.1. Se aproba Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sebis si a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, conform anexei nr. II, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului orasului Sebis si
a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sebis, conform anexei nr. III, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza primarul orasului Sebis si
persoana care are atributii in domeniul resurselor umane si se comunica cu :
- Serviciul Contabilitate-Buget, persoana cu atributii in domeniul resurselor umane din
cadrul Primariei orasului Sebis
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
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HOTARAREA NR. 38
DIN 15.04.2019
Privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa Primarului Orasului Sebis, exprimata in Expunerea de motive nr. 2585 din
09.04.2019
- Referatul 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;
- rapoartele comisiilor 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 actualizeaza programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019,
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;
- Persoana responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis
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HOTARAREA NR. 35
DIN 15.04.2019
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis
din data de 25.03.2019

-

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
25.03.2019
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 ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 25.03.2019.
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