
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
DIN 28.07.2016

Privind aprobarea contractarii de servicii de specialitate economico-financiara avand ca
obiect efectuarea unui audit extern privind masurile Camerei de Conturi Arad dispuse in

anul 2015

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

-    expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. Ec. Gheorghe Feies, din care
reiese necesitatea efectuarii raportului de audit

-  prevederile art. 33 din Legea nr. 94/1992, actualizata,  privind organizarea Curtii
de Conturi

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. c 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:

ART. 1. Se aproba contractarea de servicii de specialitate economico-financiara
pentru efectuarea unui audit extern date fiind constatarile auditorilor Camerei de Conturi
Arad expuse in Decizia nr. 822 din 15.05.2015 pct. 14, 15 si Decizia 891 din 28.05.2015,
pct. II.

ART.2.    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis.

ART.3.     Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA
                                    CONSILIER                                                 PT. SECRETAR
                          EC. GAVRILA CORNEL                                 JR. PETRISOR CLARA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
DIN 28.07.2016

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2016

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 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 compartimentului de specialitate

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 2016,
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                                                 PT. SECRETAR
                          EC. GAVRILA CORNEL                                 JR. PETRISOR CLARA



CONSILIUL LOCAL
ORASUL SEBIS

HOTARAREA NR.

DIN 28.07.2016

privind finanțarea Serviciului de salubrizare al orașului Sebis

Consiliul Local al oraşului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara

Având în vedere :

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad, inregistrata la nr. 5042/2016;
- Referatul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei Sebis;
-  Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad nr.57/11.01.2016;
- prevederile art 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-  prevederile art. 8 alin. (3) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea pe bază de tarif a Serviciului de salubrizare al
orașului Sebis, parte componentă a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor, județul Arad”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
orasului Sebis.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deşeurilor Judeţul Arad;
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA
 CONSILIER                                                     PT. SECRETAR

EC. GAVRILA CORNEL       JR. PETRISOR CLARA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
DIN 28.07.2016

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
28.07.2016

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 28.07.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 28.07.2016.
2. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de servicii de specialitate economico-
financiara avand ca obiect efectuarea unui audit extern privind masurile Camerei de Conturi
Arad dispuse in anul 2015
4.  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de
asistenta si/sau reprezentare pentru anul 2016
5.  Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului orasului Sebis nr.196 din
28.06.2016 privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016 prin virari de
credite bugetare de la un alineat la altul.
6.      Proiect de hotarare privind finantarea Serviciului de salubrizare al orasului Sebis

 PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA
                                    CONSILIER                                                 PT. SECRETAR
                          EC. GAVRILA CORNEL                                 JR. PETRISOR CLARA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
DIN 28.07.2016

Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 196 din 28.06.2016 privind
rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016 prin virari de credite bugetare

de la un alineat la altul

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
            Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies,
- Prevederile art. 49 alin.5 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu

modificarile si completarile la zi
- referatul nr.4247 din 28.06.2016 intocmit de catre domnul Ulica Adrian-Sef Serviciu

Contabilitate-Buget, prin care propune rectificarea de buget pe anul 2016, in sensul
virarii de credite bugetare de la un alineat la altul

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

- Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 196 din 28.06.2016 privind rectificarea
bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016 prin virari de credite bugetare de la un
alineat la altul
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 HOTARASTE:

ART. 1. Se valideaza Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 196 din 28.06.2016
privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2016 prin virari de credite
bugetare de la un alineat la altul, conform Anexei.

ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis si se comunica cu:
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA
                                    CONSILIER                                                 PT. SECRETAR
                          EC. GAVRILA CORNEL                                 JR. PETRISOR CLARA
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