
ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.117
DIN 18.11.2015

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pe anul 2015

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:

- Initiativa si expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile art. 19 alin.2, art. 33 alin.3 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
si unele masuri bugetare
-    Adresa Consiliului Judetean Arad nr. 16825 din 18.11.2015 prin care se comunica
faptul ca, prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 242 din 17.11.2015 s-a aprobat
repartizarea catre bugetul local al orasului Sebis a cotei de 20% din sumele alocate din
TVA pentru plata arieratelor
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 242 din data de 17.11.2015 privind
repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din judetul Arad a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 240 din data de 17.11.2015 pentru
modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Arad nr. 201/03.09.2015 privind
repartizarea pe unitati administrativ–teritoriale din judetul Arad a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si
comunale
- 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 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 .

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                              SECRETAR

EC. GAVRILA CORNEL SIRB LAVINIA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.115
DIN 18.11.2015

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
18.11.2015

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 18.11.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 18.11.2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 06.11.2015
3.   Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Sebis pe anul
2015.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Comisia
de evaluare a ofertelor din cadrul Spitalului de Boli Cronice Sebis

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                             SECRETAR

               EC. GAVRILA CORNEL                                                SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 116
DIN 18.11.2015

aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului
Sebis din data de 06.11.2015

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
06.11.2015

- 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
ordinara a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 06.11.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                             SECRETAR

            EC. GAVRILA CORNEL      SIRB LAVINIA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.118
DIN 18.11.2015

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sebis in Comisia de evaluare a
ofertelor din cadrul Spitalului de Boli Cronice Sebis

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
               Avand in vedere:

-adresa nr. 1048/2015 transmisa de catre Spitalul de Boli Cronice Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 6555/2015, prin care se solicita desemnarea
unei persoane care sa faca parte din Comisia de evaluare a ofertelor in cadrul Spitalului
de Boli Cronice Sebis;

-prevederile art.2 alin.2 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.IV din OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor
acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

-prevederile art. 178, art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile HG nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului
asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-
pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine
managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la
Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru
care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei
publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti

-prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica,  a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

 In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata

H O T A R A S T E:

ART.1. Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local Sebis in Comisia de evaluare a
ofertelor din cadrul Spitalului de Boli Cronice Sebis, dupa cum urmeaza:

- dl. Schiop Iustin- consilier local
- dl. Toma Teodor-consilier local

ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari orice prevedere contrara isi
inceteaza valabilitatea.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Spitalului de Boli Cronice Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare  se comunica  cu:

- Spitalul de Boli Cronice Sebis
- Institutia Prefectului-  Judetul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA
CONSILIER                                                             SECRETAR

            EC. GAVRILA CORNEL                                               SIRB LAVINIA
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