ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 127
DIN 17.12.2015
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni

Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat in sedinta ordinara,
Având în vedere:
-propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul votului
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie;
-prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei
publice locale;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea
administraţiei publice locale, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Domnul consilier local Strava Daniel se desemneaza preşedinte de şedinţă pentru
urmatoarele 3 luni, respectiv ianuarie-martie 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.128
DIN 17.12.2015
privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al
orasului Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism
aferent Planului urbanistic general
Consiliul local al orasului Sebis, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in 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 Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Sebis, in
care se motiveaza necesitatea prelungirii documentatiei Plan Urbanistic General al
orasului Sebis
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 54 din 14.08.2001 prin care s-a aprobat Planul
Urbanistic General al orasului Sebis, avand o valabilitate de 10 ani.
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 59 din 18.05.2011 privind aprobarea prelungirii
valabilitatii Planul Urbanistic General al orasului Sebis si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent Planului Urbanistic General
-prevederile art.II din Legea nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
-adresa Consiliului Judetean Arad, Directia Amemajarea Teritoriului si Urbanism,
Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism nr. 17855/07.12.2015, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 6897/2015 referitor la termenul de valabilitate al PUGurilor aprobate pana in anul 2003
-raportul comisiei economico-financiară agricultură, Amenajarea teritoriului şi urbanism,
Protecţie mediu şi turism, Juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e si art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART.1 Se aproba prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Sebis,
judetul Arad si a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului
Local Sebis nr. 54 din 14.08.2001 pana la data de 30 decembrie 2018.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si Serviciul de specialitate din subordine.
ART.3. Prezenta hotarare se va comunica cu:
- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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CONSILIER LOCAL
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 126
DIN 17.12.2015
Privind mutarea in locuinta construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta a doamnei Tatar Eleonora
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
-initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive
-cererea nr. 6688 din 23.11.2015 depusa de catre doamna Tatar Eleonora, chirias in
locuinta ANL situata in Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 2, ap.1, judetul Arad, prin care
solicita aprobare pentru a se muta in locuinta situata in bloc 2, et.2, ap.10 ramasa vacanta
-procesul verbal al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL, prin care
se admite cererea doamnei Tatar Eleonora privind mutarea in ap. 10, et.2, bloc 2
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 962/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din
Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu data adoptarii prezentei hotarari mutarea doamnei
Tatar Eleonora, chirias in locuinta construita prin ANL, situata in oras Sebis, Calea
Aradului, nr.3, bloc 2, ap.1, intr-o alta locuinta, construita prin ANL, pentru tineri
destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bloc 2, et.2, ap. 10,
judetul Arad, ramasa vacanta.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului-judetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
EC. GAVRILA CORNEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.121
DIN 17.12.2015
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pe anul 2015
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
Initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
Adresa nr. 16.125/11.12.2015 a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala-Directia
Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Arad- Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale si
Decizia nr. 4175 din 11.12.2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arad
Adresa Consiliului Judetean Arad nr. 17184/24.11.2015 prin care a fost alocata suma
de 115.815 lei pentru realizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local
de Urbanism Sebis
Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, prin
care se propune rectificarea bugetului local al orasului Sebis conform influentelor
intervenite si prezentate
Raportul comisiei 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 2015,
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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ROMÂNIA
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ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.123
DIN 17.12.2015

Privind aprobarea restructurarii datoriei publice locale a Orasului Sebis pentru
imprumuturile contractate de la BCR in baza contractelor de credit

Consiliul Local al Orașului Sebiș, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere,
- Initiativa primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit b, art. 115 alin. (5) și (6) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
cu modificările ulterioare;
 prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, competența și
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenții,
Luând act de:
 Expunerea de motive a Primarului Orașului Sebiș nr. 7010 din 11.12.2015;
 Referatul nr. 7019 din 11.12.2015 a Serviciului Contabilitate-Buget
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba restructurarea datoriei publice locale a orasului Sebis pentru
imprumuturile contractate de la BCR in baza contractelor de credit:
-contract nr.280/50921/2006 si a Actului Aditional nr. 280/20921/h/2010
-contract nr. 483/58128/2005 si a Actului Aditional nr. 463/58128/k/2010
Art.2. Garantarea imprumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local.

Art.3. Din bugetul local al Orașului Sebiș se asigură plata:
a. Serviciului anual al datoriei publice locale;
b. Oricăror impozite și taxe aferente realizării restructurarii imprumutului contractat;
c. Altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orașului Sebiș următoarele date:
a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări
și/sau completări ale acesteia;
b. valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c. gradul de îndatorare a Orașului Sebiș
d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecarei finanțări rambursabile;
f. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5. Se imputernicește Primarul Orașului Sebiș să stabilească și să aprobe
caracteristicile restructurarii datoriei publice.
Art.6. Se împuternicește Primarul Orașului Sebiș să semneze în numele și pentru
Orașul Sebiș, contractul de finanțare, acordul/acordurile de garantare ale finanțării rambursabile
și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Sebiș.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul Orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis
- Institutia Prefectului- Județul Arad.
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ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI SEBIȘ
Cabinet Primar
Nr. 7010 din 11.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind restructurarea datoriei publice locale a Orasului Sebis pentru imprumuturile
contractate de la BCR in baza contractelor de credit
Administrația publică a Orașului Sebiș, în conformitate cu mandatul primit din partea
cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea
dezvoltării durabile a comunității locale și asigurarea către toti membrii comunității locale de
servicii publice de calitate. Restructurarea datoriei publice locale existente care să asigure
îndeplinirea acestor obiective este apreciată ca fiind necesară de către întreaga administrație
publică locală.
În acest sens, Aparatul de specialitate al Consiliului Local al orașului Sebiș, a identificat
principalele obiective de investiții necesare a fi executate. Asigurarea sumelor necesare
finanțării investițiilor necesită importante resurse financiare, resurse care nu se regăsesc în
totalitate în bugetul local al orașului Sebiș, astfel încât trebuie identificate noi surse de finanțare.
Se propune restructurarea datoriei publice locale a orasului Sebis pentru imprumuturile
contractate de la BCR in baza contractelor de credit:
-contract nr.280/50921/2006 si a Actului Aditional nr. 280/20921/h/2010
-contract nr. 483/58128/2005 si a Actului Aditional nr. 463/58128/k/2010
Pentru contractul nr. 80/1985/2008 conditiile raman neschimbate.
Garantarea imprumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local.
Prin restructurarea datoriei publice se asigura posibilitatea reala de putea achita ratele la
scadenta, precum si dobanzile si comisioanele aferente, se asigura o reducere a gradului de
indatorare.
De asemenea, pentru a avea posibilitatea continuarii investitiilor asumate si demarate in
Strategia de dezvoltare a orasului Sebis este necesara degrevarea sarcinii directe bugetare pentru
o perioada si apelarea la sursele atrase de pe piata bancara.
Fata de aspectele prezentate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind
restructurarea datoriei publice locale a Orasului Sebis pentru imprumuturile contractate de la
BCR in baza contractelor de credit

Primar
Dr.ec. FEIES GHEORGHE PETRU

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
ORAS SEBIS
HOTARAREA NR.122
DIN 17.12.2015
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
Consiliul local Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere:
Adresa nr. 1199/21.10.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;
Art. 1 din Dispoziția nr. 240/12.05.2015 emisă de către președintele Consiliului
Județean Arad;
- Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare;
- Dispoziţiile art. 16 alin. 3, pct. 19 din Statutul Asociaţiei privind modificarea statutului
Asociaţiei;
- Referatul intocmit de catre Compartimentul de specialitate;
- Procesul-verbal nr. 6126/09.12.2015 privind afișarea Strategiei de dezvoltare a
serviciului de salubrizare la avizierul Consiliului local Sebis,
- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului
cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice;
- prevederile art. 4, lit. (b) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică,
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificări şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,
conform Anexei 1.
Art. 2 Se împuternicește cu mandat special dl. STIOP FLAVIUS MARIUS consilier
in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului,
reprezentant al Consiliului Local Sebis, cetăţean român, născut la data de
15.08.1980 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Sebis, str. Dunarii, nr. 50 , posesor al
CI seria AR, nr. 685806, eliberată de SPCLEP Sebis la data de 13.08.2014, care în
Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze, în numele şi pe seama Consiliul Local
Sebis Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare; conform Anexei 1.
Art. 3 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Sebis, desemnat la art. 2,
se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului
Local Sebis, vor fi reprezentate de către dl. POPA ALEXANDRU BENIAMIN cetăţean
român, născut la data de 14.08.1990 în Ineu, judeţul Arad, domiciliat în Sebis, str.
Oltului, nr. 46 , posesor al CI seria AR, nr. 685775, eliberată de SPLCLEP Sebis la
data de 13.08.2014, având funcția de consilier in cadrul Serviciului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului in cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului orasului Sebis.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Arad,
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HOTARAREA NR. 119
DIN 17.12.2015
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
17.12.2015
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 17.12.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 17.12.2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 18.11.2015
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Sebis pe anul
2015.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
5. Proiect de hotarare privind aprobarea restructurarii datoriei publice locale a Orasului Sebis
pentru imprumuturile contractate de la BCR in baza contractelor de credit.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru transport cu tractorul si remorca
practicat de SC TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, pe raza orasului Sebis, incepand cu
01.01.2016.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii pentru Proiectul privind organizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar
2016-2017, pentru Clubul Copiilor Sebis
8. Proiect de hotarare privind mutarea in locuinta construita prin ANL pentru tineri destinata
inchirierii ramasa vacanta a doamnei Tatar Eleonora
9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
10. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al
orasului Sebis si a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic general
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HOTARAREA NR. 120
DIN 17.12.2015
aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 16.11.2015
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 16.11.2015
- 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 verbal incheiat la sedinta
extraordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 16.11.2015.
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HOTARAREA NR. 125
DIN 17.12.2015
privind aprobarea propunerii pentru Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2016-2017, pentru Clubul
Copiilor Sebis

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
- 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.5556/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat
cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de invatamant particular si
confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IVprivind persoana juridica
- Adresa nr. 132 din 02.12.2015 a Clubului Copiilor Sebis cu Filiala Ineu, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 6983 din 09.12.2015, referitor la propunerea pentru
Proiectul privind reteaua scolara, de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 20162017
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- 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 propunerea pentru Proiectul privind organizarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2016-2017,
pentru Clubul Copiilor Sebis cu Filiala Ineu, conform anexei la prezenta hotarare.
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Clubul Copiilor Sebis.
ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica cu:
- Clubul Copiilor Sebis
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.124
DIN 17.12.2015
privind aprobarea tarifului pentru transport cu tractorul si remorca practicat de
SC TERMO-CONSTRUCT SA pe raza orasului Sebis, incepand cu 01.01.2016
Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
-expunerea de motive nr.7014 din 11.12.2015 a initiatorului proiectului de hotarare
-adresa nr. 741 din 09.12.2015 inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.
6963/09.12.2015, prin care solicita aprobarea majorarii tarifului pentru transport cu
tractorul si remorca de la 33,50 lei + T.V.A./ora la 50,00 lei + T.V.A./ora
-referatul nr.7018 din 11.12.2015 intocmit de catre reprezentantul Consiliului
Local Sebis in AGA la SC Termo-Construct SA Sebis
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile la
zi
-prevederile art. 36 alin. 2 lit d si alin 3 lit c alin 6 lit a pct 14 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicata;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ART.1. Incepand cu 01.01.2016 se aprobă tariful pentru transport cu tractorul si
remorca practicat de SC TERMO-CONSTRUCT SA pe raza orasului Sebis in cuantum
de 50,00 lei + T.V.A./ora.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
conducerea SC Termo-Construct SA si se comunica cu :
- SC Termo-Construct SA
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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