ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.133
DIN 07.12.2018
Privind trecerea in domeniul public al orasului Sebis si administrarea Consiliului
Judetean Arad a suprafetei de 5595 mp din suprafata de 15887 mp.

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului orasului Sebis
-referatul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
din cadrul Primariei orasului Sebis;
-prevederile art.8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art.36(2) lit. c, pct 5 litera b, alin.9 si 123 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.1 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Sebis si
administrarea Consiliului Judetean Arad a suprafetei de 5595 mp din suprafata de 15887
mp inscrisa in CF nr. 303120 situat in Loc. Prunisor, Jud. Arad, UAT Sebis cu nr.
cadastral 303120.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si se comunica cu:
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului,
Biroul Impozite si Taxe Locale, Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis.
- Institutia Prefectului- Judetul Arad.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 129
DIN 07.12.2018
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Sebis pe anul 2018

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa si expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
- Prevederile art. 19 alin.2 si ale art.49 alin.4 si 5 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
- Referatul 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
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 rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018,
conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr.2, care face parte
din prezenta hotarare.
ART.3. 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.130
DIN 07.12.2018
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice de
pe raza administrativ teritoriala a orasului Sebis.

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a domnului viceprimar cu atributii de primar privind
aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice de
pe raza administrativ teritoariala a orasului Sebis
- referatul nr. 7725 din 03.12.2018 al Biroului Impozite si Taxe Locale privind
propunerea de aprobare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor
fiscale constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele
fizice de pe raza administrativ teritoariala a orasului Sebis
- prevederile art. 185 alin.1 litera b, alin.6 din Legea nr. 207/2015 -privind Codul
de procedura fiscal, republicata si modificata
- prevederile art 36 alin. 2 lit.b si alin.4 litera c din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata
In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata
HOTARASTE:

ART.1. Se aproba procedura de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere
aferente obligatiilor fiscale constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de
catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Sebis, in
conformitate cu Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Prezenta procedura se aplica incepand cu data de 07.12.2018.
ART.3. Cu ducerea la indeplinre a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Impozite si
Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis
ART.4. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
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ORASUL SEBIS
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Anexa la Hotararea nr.

PROCEDURA
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente
obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri
datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a
orasului Sebis

1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care, la data intrarii in vigoare
a prezentei proceduri, datoreaza majorari/penalitati de intarziere bugetului
local al orasului Sebis pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale,
chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, calculate in limita
termenului de prescriptie prevazut de actele normative in vigoare.
(2) Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ teritoriala a orasului Sebis
si va fi adoptata prin hotarare a consiliului.
2. Obiectivul si scopul procedurii
Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum si
de respectarea principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod
nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale
persoanelor fizice.
3. Durata aplicarii procedurii
Prezenta procedura se aplica in perioada 01.09.2015-15.12.2015, scutirea operand
pentru majorarile/penalitatile aferente obligatiilor principale stinse pana la data de
____________
4. Beneficiarii si bugetul estimat
(1) Numarul estimat de beneficiari este de cca___________persoane fizice
platitoare de impozite si taxe locale, chirii, redevente si alte obligatii la
bugetul local
(2) Valoarea totala estimata a scutirii care va fi acordata in cadrul prezentei
proceduri pe intreaga durata de aplicare a acesteia este de __________la
impozite si taxe locale, respectiv_________la chirii, redevente si alte obligatii
la bugetul local.

5. Conditii de eligibilitate a procedurii
(1)
Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedura sunt cele prevazute de Codul
de procedura fiscala, in cuprinsul art. 125 alin.1 si alin.2 litera d), respectiv scutiri de
majorari/penalitati de intarziere reprezentand obligatii bugetare. Penalitatile in discutie
sunt cele aflate in procedura de executare silita, ale carei termene de prescriptie au fost
intrerupte/suspendate, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Scutirea se aplica majorarilor/penalitatilor aferente obligatiilor principale stinse pana
la data de ……………..
(3) Pot beneficia de scutiri prevazute in prezenta procedura persoanele fizice care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sting integral, pana la data de …………….. obligatiile principale constand
in impozite, taxe, chirii, redevente si alte obligatii datorate bugetului local al
orasului Sebis;
b) Depun cerere pana la data de …………… pentru a beneficia de aceste
facilitati.
(4) Daca persoanele fizice au mai multe tipuri de obligatii la bugetul local al orasului
Sebis si fac plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, chirie, redeventa sau alt
venit la bugetul local, prezenta procedura de scutire de la plata se va aplica, in mod
corespunzator, numai pentru majorarile/penalitatile de intarziere, aferente respectivului
impozit local/taxa locala, chirie, redeventa sau alt venit bugetar.
6. Modalitati de implementare a precedurii
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitantii vor depune la registratura Primariei Orasului
Sebis pana la data de ……, inclusiv, o cerere temeinic justificata.
(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul
majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitului, taxei, chiriei, redeventei sau
altui venit la bugetul local, achitate integral, in conditiile prezentei proceduri.
(3) Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de interziere aferente
impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor venituri la bugetul local va fi
analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii ei de catre Biroul Impozite si
Taxe Locale, respective Serviciul Contabilitate-Buget. In urma analizei efectuate, va fi
intocmit un referat de catre biroul de specialitate, care va fi supus spre aprobare
Primarului Orasului Sebis, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin Hotarare a
consiliului local. In baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisa de catre Biroul
Impozite si taxe locale, respective Serviciul Contabilitate-Buget, Decizia privind
acordarea/neacordarea facilitatii.
(4) Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de
catre Primarul orasului Sebis si a deciziei de calcul a majorarilor/penalitatilor de
intarziere aferente impozitelor si taxelor, chiriilor, redeventelor sau altor obligatii datorate
bugetului local al orasului Sebis pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute de
prezenta procedura, dupa care vor fi scazute din evidentele fiscale/nefiscale, despre acest
lucru fiiind instiintat titularul cererii.
(5) Biroul de impozite si taxe locale si Serviciul Contabilitate-Buget verifica: indeplinirea
conditiei privind achitarea integrala, la data solicitarii, a impozitelor si taxelor locale,
chiriilor, redeventelor si altor obligatii datorate bugetului local al orasului Sebis, pentru

care se solicita scutirea, precum si respectarea oricarei alte prevederi a prezentei
proceduri.
(6) In cazul in care persoanele fizice nu sunt eligibile raportat la conditiile prezentei
proceduri, biroul de specialitate le comunica in scris acest lucru.

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.128
DIN 07.12.2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
07.12.2018

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
prevederile art. 39 alin 2 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 extraordinare a Consiliului Local Sebis
din data de 07.12.2018, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 07.12.2018.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente
obligatiilor fiscale constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre
persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Sebis.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea si
eliberarea din functia de Director al Clubului Sportiv ,,NATIONAL’’ Sebis.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa
din APV nr. 1554 Valea de Scoarta.
6. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al orasului Sebis si admnistrarea
Consiliului Judetean Arad a suprafetei de 5595 mp din suprafata de 15887 mp.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. SCHIOP IUSTIN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.132
DIN 07.12.2018
privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din APV nr. 1554
Valea de Scoarta.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar al orasului Sebis,
- Adresa Ocolului Silvic Privat ,,Codrii Zarandului’’ Sebis nr. 2658 din 28.11.2018
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 7658 din 29.11.2018 prin care solicita
aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru APV nr. 1554 Valea de Scoarta
conform listei anexata
- 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
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 pornire la licitatie pentru cantitatea de 529 mc masa
lemnoasa, conform APV-ului nr. 1554 Valea de Scoarta, intocmit de catre Ocolul Silvic
Privat ,, Codrii Zarandului’’ Sebis.
ART.2. Pretul de pornire este de 120 lei/mc, fara TVA.
ART.3. Se aproba pretul de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din fondul
forestier proprietate publica a orasului Sebis, conform anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis.
ART.5. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Serviciul Contabilitate-Buget dinc cadrul Primariei orasului Sebis
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-S.C. Ocolul Silvic Privat ,, Codrii Zarandului’’ SRL Sebis
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HOTARAREA NR.131
DIN 07.12.2018
Privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea si eliberarea din functia de
Director al Clubului Sportiv “NATIONAL” Sebis
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara
Avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare,
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 68 din 11.07.2018 privind modificarea si
completarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv
,,NAȚIONAL’’ Sebiș si numirea Consiliului de Administratie
- prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare postului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- prevederile art.36 alin.2 litera d, alin.6 litera a, pct.6, art. 63 alin.5 litera c, art.63
alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
ART.1. Se aprobarea criteriile, procedura pentru selectia, numirea si eliberarea din
functia de Director al Clubului Sportiv “NATIONAL” Sebis, conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba durata de 3 ani a Contractului de management ce urmeaza a fi
incheiat cu persoana (candidatul) declarat “admis” in urma sustinerii concursului de ocupare a
functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv “NATIONAL” Sebis.
ART.3. Se imputerniceste viceprimarul orasului Sebis cu atributii de primar, domnul
Demetrescu Radu, pentru a semna Contractul de management cu persoana (candidatul)
declarat “admis” la concurs, cu respectarea prevederilor legale incidente.
ART.4. Procedura de ocupare prin concurs, pe durata determinata de 3 ani in baza
unui contract de management, a functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv
,,NATIONAL’’ Sebis, se desfasoara cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare postului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.5. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad
- Clubul Sportiv ,,NATIONAL’’ Sebis
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Anexa la Hotararea CL
nr. …../…………2018

Criteriile de ocupare, procedura pentru selectia, numirea si eliberarea din
functia de Director al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis

Criterii generale si specifice:
1. Criterii generale:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
Cunoaste limba romana scris si vorbit;
Are varsta minima reglementata de prevederile legale (18 ani);
Are capacitate deplina de exercitiu;
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de
familie sau de unitatile sanitare abilitate;
1.6 Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
1.7 Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;
1.8 Nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani dovedit,
daca este cazul, cu carnetul de munca sau adeverinte doveditoare in acest
sens;
1.9 Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita de
lege;
2. Criterii specifice:
2.1 Absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;
2.2 Studii de master sau postuniversitare absolvite in domeniul economic,
administratie publica, management.
2.3. Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei minimum 5
ani;
2.4 Depunerea unui Proiect de management care sa cuprinda : o proiectie
fundamentala a bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv , pentru
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perioada 2019-2022, strategii, programe, proiecte, masuri concrete,
cuantificabile ce vor fi avute in vedere in perioda de executare a
contractului de management;

Procedura de selectie si numire a candidatilor
1. Ocuparea postului de Director al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’ Sebis se face prin
concurs organizat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
2. Comisia de concurs, comisia de solutionare a eventualelor contestatii si
secretariatul comisiilor se constituie prin act administrativ al ordonatorului de
credite al autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, cu respectarea
conditiilor si criteriilor, inclusiv cele privitoare la regimul incompatibilitatilor si
conflictelor de interese, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 286/2011.
3. Concursul de ocupare a functiei de Director al Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’
Sebis se desfasoara conform cerintelor cuprinse in Anuntul public.
Anuntul public cuprinde:
a) denumirea postului pentru care se organizeaza concursul;
b) conditiile generale si specifice de participare la concurs;
c) tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora;
d) bibliografia si dupa caz, tematica;
e) calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data-limita si ora pana la
care se pot depune dosarele de concurs si Proiectul de management, datele
de desfasurare a probelor de concurs, termenele in care se afiseaza
rezultatele pentru fiecare proba, termenele in care se pot depune si in care
se afiseaza rezultatele contestatiilor, precum si termenul in care se afiseaza
rezultatele finale.
f) informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin
la locul de afisare si, dupa caz, pe pagina de internet a autoritatii sau
institutiei publice organizatoare pana la finalizarea concursului;
4. Rezultatul final al concursului, Proiectul de management declarat castigator si
durata acestuia se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Orasului Sebis, la
propunerea Primarului Orasului Sebis.
5. Se imputerniceste Primarul Orasului Sebis pentru a semna contractul de
management cu persoana (candidatul) declarat “admis” la concurs, cu
respectarea prevederilor legale incidente.
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Incetarea contractului de management
1. Incetarea contractului de management poate fi realizata in urmatoarele situatii:
a) Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b) Revocarea din functia de Director al Clubului Sportiv ,,NATIONAL’’ Sebis, in
cazul neindeplirii obligatiilor prevazute in Contractul de management;
c) Acordul de vointa a partilor semnatare, consemnat in scris;
d) Aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevazuta
de lege;
e) Renuntarea de catre Directorul Clubului Sportiv la mandatul incredintat;
f) Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Directorului Clubului
Sportiv ,,National’’ Sebis;
2. Salarizarea Directorului Clubului Sportiv ,,NATIONAL’’ Sebis se face in
conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, la nivelul corespunzator functiei contractuale de conducere;

Atributii ale Directorului Clubului Sportiv
Atributiile generale si specifce ale Directorului Clubului Sportiv ,,NAȚIONAL’’
Sebis sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Clubului si sunt
detaliate prin fisa postului care este anexata Contractului de management.
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CONSILIER JURIDIC
PETRISOR CLARA

ORASUL SEBIS

Anexa la
Hotararea Consiliului Local Sebis nr._______

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

PROCEDURA
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in
impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ
teritoriala a orasului Sebis

1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care, la data intrarii in vigoare a prezentei
proceduri, datoreaza majorari de intarziere bugetului local al orasului Sebis pentru
neachitarea impozitelor si taxelor locale la bugetul local, calculate in limita termenului de
prescriptie prevazut de actele normative in vigoare.
(2) Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ teritoriala a orasului Sebis si va fi
adoptata prin hotarare a consiliului.
2. Obiectivul si scopul procedurii
Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prevenirea acumularii de
noi datorii, stimularea achitarii obligatiilor fiscale restante, cresterea gradului de colectare a
impozitelor si taxelor locale, precum si de respectarea principiului egalitatii de tratament,
respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor
fiscale persoanelor fizice.
3. Durata aplicarii procedurii
Prezenta procedura se aplica in perioada 07.12.2018-27.12.2018, scutirea operand pentru
majorarile aferente obligatiilor principale stinse pana la data de 27.12.2018.
4. Cadrul legal
Conform prevederilor art.185 alin.1 litera b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal poate acorda scutiri sau
reduceri de majorari de intarziere.
5. Beneficiarii
Acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale se face numai in cazul unor situatii temeinic
justificate, respectiv situatii de forta majora, imposibilitatea folosintei proprietatii, alte situatii
care justifica solicitarea scutirii.

6. Conditii de eligibilitate a procedurii
(1)
Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedura sunt cele prevazute de Codul de procedura
fiscala, in cuprinsul art. 185 alin.1 litera b, respectiv scutiri de majorari de intarziere reprezentand
obligatii bugetare.
(2)
Scutirea se aplica majorarilor aferente obligatiilor principale stinse pana la data de 27.12.2018.
(3)
Pot beneficia de scutiri prevazute in prezenta procedura persoanele fizice care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sting integral, pana la data de 27.12.2018 toate obligatiile fiscale principale constand in
impozite, taxe si alte obligatii datorate bugetului local al orasului Sebis;
b) Depun cerere pana la data de 27.12.2018 pentru a beneficia de aceste facilitati.
(4) Daca persoanele fizice au mai multe tipuri de obligatii la bugetul local al orasului Sebis si fac plata
integrala numai pentru un anumit impozit, taxa la bugetul local, prezenta procedura de scutire de la
plata se va aplica, in mod corespunzator, numai pentru majorarile de intarziere, aferente respectivului
impozit local/taxa locala.
7. Modalitati de implementare a precedurii
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitantii vor depune la Registratura Primariei Orasului Sebis pana la
data de 27.12.2018, inclusiv, o cerere temeinic justificata.
(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de intarziere
aferente impozitului, taxei la bugetul local, achitate integral, in conditiile prezentei proceduri.
(3) Cererea privind scutirea de la plata majorarilor de interziere aferente impozitelor si taxelor locale la
bugetul local va fi analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii ei de catre Biroul Impozite si
Taxe Locale. In urma analizei efectuate, va fi intocmit un referat de catre Biroul de specialitate, care va
fi supus spre aprobare Primarului Orasului Sebis, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin
Hotarare a consiliului local. In baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisa de catre Biroul
Impozite si taxe locale, Decizia privind acordarea/neacordarea facilitatii.
(4) Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de catre Primarul
orasului Sebis si a deciziei de calcul a majorarilor aferente impozitelor si taxelor datorate bugetului
local al orasului Sebis pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta procedura, dupa care
vor fi scazute din evidentele fiscale/nefiscale, despre acest lucru fiiind instiintat titularul cererii.
(5) Biroul de impozite si taxe locale verifica: indeplinirea conditiei privind achitarea integrala, la data
solicitarii, a impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local al orasului Sebis, pentru care se
solicita scutirea, precum si respectarea oricarei alte prevederi a prezentei proceduri.
(6) In cazul in care persoanele fizice nu sunt eligibile raportat la conditiile prezentei proceduri, biroul de
specialitate le comunica in scris acest lucru.

Sef Birou Impozite si Taxe
ec. Miculescu Pavel

Consilier juridic
Ap. Perm al Consiliului Local
Petrisor Clara

