
ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 93
DIN 09.09.2015

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pe anul 2015

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

- 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 Consiliului Judetean Arad, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr.
5185/2015
- Hotararea 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
- 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 influentelor intervenite, prezentate in Anexa nr.1 la 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
ING. JR. DEMETRESCU RADU                                                        SIRB LAVINIA



ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 91
DIN 09.09.2015

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
09.09.2015

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 09.09.2015, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 09.09.2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 28.08.2015
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015.
4.  Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta domnului Lazea Andrei.
5.    Diverse

-Discutarea si analizarea cererii nr. 5127/2015 depusa de catre preot Heler Catalin Marius,
preotul Bisericii Ortodoxe Romane, prin care solicita sprijin financiar pentru reorganizarea casei
parohiale vechi in scopul transformarii acesteia in capela funerara.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA
          CONSILIER                                                                                  SECRETAR
ING. JR. DEMETRESCU RADU                              SIRB LAVINIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL SEBIŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.92
DIN 09.09.2015

Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 28.08.2015

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

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
28.08.2015

- 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 incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 28.08.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA
          CONSILIER                                                                                  SECRETAR
ING. JR. DEMETRESCU RADU                                                        SIRB LAVINIA


	PROIECT BUGET LOCAL.pdf (p.1)
	PROIECT ORDINE DE ZI.pdf (p.2)
	proiect proces verbal.pdf (p.3)

