
ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.30
DIN 30.03.2016

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
30.03.2016

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 11.03.2016, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 30.03.2016.
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei P.U.Z. a investitiei Construire Zona
Industriala de Depozitare si Prelucrare a lemnului, Sebis, str. Abatorului, FN, beneficiar Vanciu
Paul Catalin si sotia Vanciu Andreea Maria, proiect intocmit de SC
,, Pro Urban’’ SRL
3. Proiect de hotarare privind  repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, domnului Magyari Stefan Francisc.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA
          CONSILIER                                PT. SECRETAR
 DR. STRAVA DANIEL                    JR. PETRISOR CLARA



ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 32
DIN 30.03.2016

Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, domnului Magyari Stefan Francisc

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. 779 din 10.02.2016 a domnului Magyari Stefan Francisc, domiciliat în Silindia, nr.
336,
 judetul Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 2116 din 28.03.2016 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
cererilor ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă în Bl.2, Parter, ap.1, se repartizeaza
domnului Magyari Stefan Francisc, care îndeplineşte criteriile de acces la locuinţă (un punctaj
de 35 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea 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

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 01.04.2016 repartizarea locuintei  ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 2,
Parter, ap.1 judetul Arad,  domnului Magyari Stefan Francisc, domiciliat în Silindia, nr. 336,
judetul Arad.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
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