
ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 

ORAS  SEBIS 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.12 
DIN 08.02.2017 

 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii  

,, Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’  
 
            Consiliul Local Sebis, judetul Arad, convocat de  indata în şedin a, 
            Având în vedere: 

- ini iativa şi expunerea de  motive  a primarului oraşului Sebis, dr.ec. Feies Gheorghe  
        - Referatul nr.712 din 08.02.2017 întocmit de către Serviciul Urbanism, Amenajarea, 
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului si Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei 
orasului Sebis 

- Prevederile art. 20, alin (1), lit. h) şi i) si j) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala 
      -   Prevederile art. 36 alin 2 lit.b. alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata 
             În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art. 1       Se aprobă  indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii  
,, Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’,  judetul Arad,  conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                       I.  Noua valoare  investitie (inclusiv TVA):                                      2.347.644  lei 

                             compusa din:  
                         -valoarea lucrarilor si serviciilor executate si decontate:                 606.605 lei 

                         - valoarea lucrarilor si serviciilor rest de executat la 01.01.2017: 1.741.039 lei 

                                 din care  C+M:                                                                            2.253.988 lei  

                                 compusa din :  C+M executat si decontat                                     599.993 lei 

                                                          C+M rest de executat                                         1.653.995 lei 

                                                          Din care :-bugetul de stat-valoarea lucrarilor  

                                                          si serviciilor rest de executat la 01.01.2017      1.697.400 lei  

                                                                          -bugetul local- valoarea lucrarilor  

                                                          si serviciilor rest de executat la 01.01.2017           43.638 lei                

      Art. 2     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul oraşului 
Sebis. 
      Art. 3.         Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-   Insitu ia Prefectului – Jude ul Arad; 
-   Primarul oraşului Sebis; 
-   Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis; 
-   Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din 

cadrul Primariei Sebis 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA 

            CONSILIER                                                          SECRETAR 
 ING.JR. DEMETRESCU RADU                                        SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR.11 

DIN 08.02.2017 

 

 

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei  Consiliului Local Sebis din data de 08.02.2017 

 

 

           Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, convocat de indata in sedinta, 

           Avand in vedere: 

          -prevederile art. 39 alin 4 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 Consiliului Local Sebis, convocat de 

indata, in data de 08.02.2017, dupa cum urmeaza: 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Sebis, 

convocat de indata, in data de 08.02.2017. 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 

obiectivul de investitii ,, Modernizare strazi in orasul Sebis si satele Donceni si Salajeni’’.  
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