


ROMÂNIA 
JUDE UL ARRAD 

ORAŞUL SEBIŞ 
CONSILIUL LOCAL  

 
PROIECT DE HOTARARE 

 
   privind alegerea preşedintelui de şedin ă pentru  o perioada de 3 luni 

 
 
          Consiliul local al oraşului Sebiş, judetul Arad, convocat de indata in sedinta, 
          Având în vedere: 
          -propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedin ă şi rezultatul votului 
deschis al majorită ii consilierilor în func ie; 
          -prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administra iei 
publice locale; 
           În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea 
administra iei publice locale, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Doamna consilier local ________ se desemneaza preşedinte de şedin ă  
pentru o perioada de 3 luni, respectiv  aprilie-iunie 2015. 
 
 
 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

DR.EC. GHEORGHE FEIES 



 

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 52 

DIN 15.04.2015 

 

privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica 

 

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

Avand in vedere:  

           -expunerea de motive a primarului orasului Sebis, prin care se propune achizitionarea 

serviciului de reprezentare juridica;  

           -referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului 

Local Sebis 

            -prevederile art. I, alin. 2, lit. b, din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative;  

            -prevederile art.10, art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, modificata si completata;  

           -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

  In temeiul art. 45 alin. 2 litera a, art. 115 alin.1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,  

 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1.   Se aproba achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica 

pentru urmatoarele doua dosare: 

1. Dosar nr. 3965/108/2014 

-instanta de judecata: Curtea de Apel Timisoara 

-stadiul procesual: recurs 

-parti: Consiliul Local Sebis-recurent/parat 

          Prefectul Judetului Arad-intimat-reclamant 

2. Dosar nr. 593/108/2015 

-instanta de judecata: Tribunalul Arad 

-stadiul procesual: fond 

-parti: Consiliul Local Sebis-parat 

-Prefectul Judetului Arad: reclamant 

Art.2.    Sumele necesare platii serviciilor prevazute la art.1 se suporta din bugetul local al 

orasului Sebis cap. 51.02 ,, Autoritati publice si activitati externe’’ Titlul 20 ,, Bunuri si 

servicii’’, iar valoarea fiecarui contract nu va depasi suma de 5000 lei. 

Art.3.    In aplicarea prevederilor art.1 se imputerniceste Primarul orasului Sebis sa semneze 

in numele si pentru Consiliul Local Sebis, contractul de asistenta si reprezentare juridica si sa 

negocieze onorariul aferent acestor contracte. 

 Art.4.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste consilierul juridic si 

Serviciul Contabilitate Buget 

Art.5.    Prezenta hotarare se comunica cu: 

             -Institutia Prefectului-Judetul Arad 

             -Serviciul Contabilitate Buget din cadrul Primariei Sebis 

             -consilierul juridic din cadrul Consiliului Local Sebis 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 

        

 



                                                               ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 46 
DIN 15.04.2015 

 
privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al orasului Sebis 

al domnului Ilca Gheorghe si validarea  mandatului de consilier in cadrul Consiliului 
Local al orasului Sebis al domnului Maris Adrian Nicu  

 
            Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin  ordinar , 
            Având în vedere: 

- Referatul Primarului Orasului Sebis si al Secretarului orasului Sebis 
- Referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 

Consiliului Local Sebis 
- Demisia  domnului Ilca Gheorghe, inregistrata la Primaria orasului Sebis nr. 1520 

din 10.03.2015  
- Adresa nr.25 din 06.04.2015, prin care Partidul National Liberal Arad aduce la 

cunostinta faptul ca domnul Ilca Gheorghe, consilier al Partidului Democrat 
Liberal Arad (component al Miscarii Crestin-Liberale) a demisionat din functia de 
consilier local al orasului Sebis si solicita sa se procedeze la efectuarea 
demersurilor legale privind confirmarea in functia de consilier local a domnului 
Maris Adrian Nicu, candidat al Miscarii Crestin-Liberale la alegerile din iunie 
2012 

- Procesul verbal din data de 14.04.2015, intocmit de catre Comisia de validare, 
aleasa in sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului Sebis din data de 
21.06.2012, prin care se propune Consiliului Local al orasului Sebis validarea 
mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Sebis a d-lui Maris 
Adrian Nicu 

- prevederile art. 9 alin. 2, lit a, art.10, art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare 

      În temeiul art. 31, 33, 36 alin.9 si art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administra ia public  local , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
       

HOT RAŞTE: 
 
ART.1.      Se ia act de incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
orasului Sebis a domnului Ilca Gheorghe. 
ART.2.      Se declara vacant locul consilierului local a domnului Ilca Gheorghe. 
ART.3.    Se valideaza mandatul de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului 
Sebis, a domnului Maris Adrian Nicu din partea  Miscarii Crestin Liberale, pe listele 
caruia a participat ca si candidat la alegerile locale din data de 10.06.2012. 
ART.4.     Se aproba repartizarea domnului Maris Adrian Nicu ca membru al Comisiei 
din domeniul Muncă şi protecţie sociala-comisie de specialitate a Consiliul Local al  
oraşului Sebiş 
 ART.5.   Persoanele interesate pot ataca in justitie prezenta hotarare, in conditiile 
Contenciosului Administrativ. 
 
 
 



 
 
 
ART.6.     Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad 
- Dl. Ilca Gheorghe 
- Dl. Maris Adrian Nicu 
- Partidul National Liberal 
 

 
              

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 
 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.51 

DIN 15.04.2015 

 

Privind achitarea din bugetul local al orasului Sebis a sumei de 7800 lei reprezentand   

contravaloarea achitarii facturii emisa de SC FRANK RO SRL constand in taxa transport 

pentru actiunea umanitara ,,Verein fur mehr Humanitat& Frieden e.V.’’ 
 

 

 

            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. 1, art.20 alin. 1, art. 26 din Legea  nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 186/2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015 

- Adresa nr. 376 din 02.04.2015 transmisa de Spitalul de Boli Cronice Sebis 

inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 1934 din 03.04.2015 prin care solicita 

sprijin financiar in ceea ce priveste plata sumei de 7800 lei reprezentand 

contravaloarea achitarii facturii emisa de SC FRANK RO SRL reprezentand taxa 

transport pentru actiunea umanitara ,, Verein fur mehr Humanitat& Frieden e.V.’’ 
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis; 

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

locala, republicata cu modificarile la zi 

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

        ART.1.   Se achita din bugetul local al orasului Sebis suma de 7800 lei reprezentand  

contravaloarea achitarii facturii emisa de SC FRANK RO SRL constand in taxa transport 

pentru actiunea umanitara ,,Verein fur mehr Humanitat& Frieden e.V.’’ 
Actiunea umanitara a furnizat mobilier specific activitatii Spitalului de Boli Cronice  

Sebis. 

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

orasului Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei Sebis si se comunica 

cu: 

                    - Spitalul de Boli Cronice Sebis 

                   - Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 

                   - Institutia Prefectului - Judetul Arad . 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

   FLORUTIU EUGENIA                                                                    SIRB LAVINIA 

 

 



                                                               

ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.44 

DIN 15.04.2015 

 

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

15.04.2015 

 

           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 15.04.2015, dupa cum urmeaza: 

1.     Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni. 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 15.04.2015. 

3.  Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 06.03.2015. 

4.   Proiect de hotarare privind  incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local 

al orasului Sebis al domnului Ilca Gheorghe si validarea  mandatului de consilier in cadrul 

Consiliului Local al orasului Sebis al domnului Maris Adrian Nicu  

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. a investitiei 

Construire Hala Confectii metalice-prestari servicii, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 129, judetul 

Arad, beneficiar Suciu Gabriel Emil, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL 

6.  Proiect de hotarare pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 105 din 

24.03.2015 privind modificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

8.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Boli Cronice 

Sebis. 

9.    Proiect de hotarare privind achitarea din bugetul local al orasului Sebis a sumei de 7800 lei  

reprezentand contravaloarea achitarii facturii emisa de SC FRANK RO SRL constand in taxa 

transport pentru actiunea umanitara ,,Verein fur mehr Humanitat& Frieden e.V. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si 

reprezentare juridica. 

11.   Raport anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a orasului Sebis. 

12.   Diverse. 

       -Discutarea si analizarea adresei nr. 133 din 17.02.2015, inregistrata la Primaria orasului 

Sebis la nr. 1004 din 17.02.2015 prin care informeaza ca autorizatia de mediu nr. 

9022/07.01.2010 pentru functionarea sistemului de canalizare Sebis expira in data de 

28.02.2016. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 

 

 



ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 
ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 45 
DIN 15.04.2015 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al 

orasului Sebis din data de 06.03.2015  
 

            Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin  ordinar , 
            Având în vedere : 

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 
06.03.2015 

       -    prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  
local  , republicata; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , 
republicata 

       
 
 

HOT RAŞTE: 
 
 
 
              ARTICOL  UNIC.  Se aprob  procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a 
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 06.03.2015 . 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                                                           SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                           SIRB LAVINIA 
 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 47 

DIN 15.04.2015 

 

Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. a investitiei Construire Hala 

Confectii metalice-prestari servicii, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 129, judetul Arad, 

beneficiar Suciu Gabriel Emil, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL 

 

                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; 

               -referatul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei 

orasului Sebis; 

               -prevederile art. 25 alin.1, art. 48, art.56 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului si de urbanism; 

               -prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si 

unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata 

               -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica 

               -prevederile art.36(2) litera c, alin.5 litera c din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata; 

               -proiectul nr. 17/2014, faza P.U.D.denumire proiect Construire Hala Confectii 

metalice-prestari servicii, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 117, oras Sebis, sat Prunisor, nr. 

129, judetul Arad, beneficiar , proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL 

               -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis; 

                In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E: 

 

ART.1.     Se aproba documentatia P.U.D.-Plan Urbanistic de Detaliu a investitiei 

Construire Hala constructii metalice-prestari servicii, Oras Sebis, sat Prunisor, nr.129, 

judetul Arad, beneficiar Suciu Gabriel Emil, proiect intocmit de SC PRO URBAN SRL, 

conform documentatiei tehnice anexe, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.    Perioada de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 24 luni de la 

aprobarea acestuia. 

ART.3.       Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul  si se 

comunica cu: 

                  - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului 

Sebis; 

                  -Primarul orasului Sebis; 

                  -Institutia Prefectului- judetul Arad. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.50 

DIN 15.04.2015 

 

Privind aprobarea Regulamentului intern al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

 

              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 

              -Regulamentul intern al Spitalului de Boli Cronice Sebis transmis cu adresa nr. 

355/25.03.2015, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 1926 din 02.04.2015 

            -referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de 

lucru al Consiliului Local Sebis 

              -prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

              -prevederile Ordinului nr. 921/2006 al Ministerului Sanatatii Publice 

              -prevederile art.36 alin. 2 litera d, alin.6 pct.3, alin.3 litera b din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

              -raportul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Sebis; 

              In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

 

                                                      H O T A R A S T E:  

 

 

ART.1.   Se aproba Regulamentul Intern al Spitalului de Boli Cronice Sebis, cuprins in 

anexa –parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea 

Spitalului de Boli Cronice Sebis impreuna cu Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

ART.3.     Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                 -Spitalul de Boli Cronice Sebis 

                 -Institutia Prefectului- judetul Arad. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 

FLORUTIU EUGENIA                                                               SIRB LAVINIA 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 49 

DIN 15.04.2015 

 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Boli 

Cronice Sebis 

 

              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 

              -Regulamentul de organizare si Functionare al Spitalului de Boli Cronice Sebis 

transmis cu adresa nr. 354/25.03.2015, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 1927 

din 02.04.2015 

            -referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de 

lucru al Consiliului Local Sebis 

              -prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

              -prevederile Ordinului nr. 921/2006 al Ministerului Sanatatii Publice 

              -prevederile art.36 alin 2 litera d, alin.6 pct.3, art. 36 alin.3 din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

              -raportul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Sebis; 

              In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

 

                                                      H O T A R A S T E:  

 

 

ART.1.  Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului de Boli 

Cronice Sebis, cuprins in anexa –parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea 

Spitalului de Boli Cronice Sebis impreuna cu Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Spitalului de Boli Cronice Sebis. 

ART.3.     Prezenta hotarare  se comunica cu: 

                 -Spitalul de Boli Cronice Sebis 

                 -Institutia Prefectului- judetul Arad. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER                                                                                SECRETAR 
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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 48 

DIN 15.04.2015 

 

Pentru validarea Dispozitiei Primarului orasului Sebis nr. 105 din 24.03.2015  privind 

modificarea 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,  

- Adresa nr.3586/18.03.2015 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala-

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice-Timisoara-Administratia Judeteana 

a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei 

Bugetelor locale, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 1703 din 20.03.2015,  

- Adresa nr. 3551 din 17.03.2015 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala-

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice-Timisoara-Administratia Judeteana 

a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei 

Bugetelor locale, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 1743 din 23.03.2015,  

- Prevederile art. 50, art. 82 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile la zi 

- referatul nr.1741 din 23.03.2015 intocmit de catre domnul Ulica Adrian-Sef Serviciu 

Contabilitate-Buget, prin care propune rectificarea de buget pe anul 2015, in sensul 

modificarii sumelor defalcate din TVA  pe trimestre 

- Dispozitia Primarului orasului Sebis nr. 105 din 24.03.2015  privind modificarea 

bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015 

- prevederile art.36 alin.2 litera b din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

             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. 105 din 24.03.2015 

privind modificarea bugetului local al orasului Sebis pe anul 2015, care va fi anexa la 

prezenta hotarare. 

           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 . 
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