
                                                               

                                                                   

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 77 

DIN 13.10.2017 

 

 

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

13.10.2017 

 

            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 13.10.2017, dupa cum urmeaza: 

1.        Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului 

Local Sebis din data de 13.10.2017. 

2.    Proiect de hotarare pentru aprobarea Scrisorii de aşteptari privind Consiliul de 
Administratie al SC Termo-Construct SA Sebis, pentru mandatul 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               CONTRASEMNEAZA 

         CONSILIER                                                                                          SECRETAR 

PROF. SIRCA TRAIAN                                                                            SIRB LAVINIA 
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HOTARAREA NR. 78 
DIN 13.10.2017 

 
Pentru aprobarea Scrisorii de aşteptari privind Consiliul de Administratie al SC Termo-Construct 

SA Sebis, pentru mandatul 2017-2021. 

              Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara, 
     Având în vedere: 
    - Expunerea de motive nr. 6373 din 11.10.2017 a initiatorului proiectului de hotarare    
    -Analizând referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis 

inregistrat la nr. 6374 din 11.10.2016 
     -În conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernan a corporativ  a întreprinderilor publice, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 
111/2016,  
     -prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit.a) 
pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra iei publice 
locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,  
 
 

H O T  R ASTE 
 

        Art.1.   Se aprob  Scrisoarea de aştept ri a autorit ii publice tutelare privind Consiliul de 
Administratie al SC Termo-Construct SA Sebis, pentru mandatul 2017-2021, prevazuta în anexa, 
care face parte integrant  din prezenta hot râre. 

       Art.2.   Prezenta hot râre se va duce la îndeplinire de c tre serviciile de specialitate din 
cadrul Primariei Sebis, Comisia de evaluare/selectie a candidatilor Consiliului de Administratie 
si SC Termo-Construct SA Sebis. 

       Art.3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 

                      -Serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sebis,  

                      -Comisia de evaluare/selectie a candidatilor  Consiliului de Administratie 

                      -SC Termo-Construct SA Sebis 
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