
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.56
DIN 02.06.2016

Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data de 20.05.2016

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere :

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
20.05.2016

- 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 al orasului Sebis din data de 20.05.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                     SECRETAR

PROF. VEKAS RODICA                                    SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 57
DIN 02.06.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Strazi  in
orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’

Consiliul Local al orasului Sebis, intrunit  in sedinta extraordinara,
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies;
-Referatul intocmit de catre Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia mediului

din cadrul Primariei orasului Sebis
-Prevederile art. 20, alin (1), lit. h) şi i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu

modificarile si completarile ulterioare
-prevederile OMDRAP nr. 631/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate

acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, in perioada 2016-2019
-prevederile OMDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala

-Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Strazi
in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’, conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

I. Valoare totala investitie (inclusiv TVA): 2495,797 mii lei / 559,784 mii euro
                                  din care  C+M (inclusiv TVA): 2267,888 mii lei /508,666 mii euro

II. Caracteristici tehnice - prevazute in Anexa la prezenta hotarare.
III. Finantarea investitiei- din Bugetul de stat si alte surse legal constituite.

ART.2. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu:
- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul

Primariei Sebis
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA
         CONSILIER                                                                               SECRETAR

   PROF. VEKAS RODICA SIRB LAVINIA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.55
DIN 02.06.2016

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
02.06.2016

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extrordinara,
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 02.06.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 02.06.2016.
2.   Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara din data
de 20.05.2016.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizare Strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’

PRESEDINTE DE SEDINTA  CONTRASEMNEAZA
CONSILIER  SECRETAR

PROF. VEKAS RODICA                                    SIRB LAVINIA


	HOTARARE  proces verbal.pdf (p.1)
	HOTARARE indicatori tehnico economici.pdf (p.2)
	HOTARARE ORDINE DE ZI.pdf (p.3)

