ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 104
DIN 27.11.2017
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa si 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;
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis, prin care
se propune rectificarea bugetului local al orasului Sebis conform influentelor intervenite
si prezentate in referatul de specialitate
- Rapoartele comisiilor 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 2017,
conform Anexei nr.1, care face parte integranta din 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 .
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HOTARAREA NR. 112
DIN 27.11.2017
privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri

destinate inchirierii, construite prin ANL.
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Având în vedere
-expunerea de motive prezentat de domnul primar Feieş Gheorghe,
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis nr.
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului
Local Sebis
- prevederile art.8 alin. 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
- prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
-prevederile art.15 alin. 14, 16, 17, art.194 alin.2 din Hot rârea Guvernului nr. 962/2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modific rile şi complet rile
ulterioare,
-prevederile art. 36 alin.2 litera c si alin.5 litera b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile la zi
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
In temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile la zi
HOT R ŞTE:
Art.1. Se aproba prelungirea duratei contractelor de inchriere care au ca obiect locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala de Locuinte, situate in Sebis,
Calea Aradului, nr. 3, conform Anexei care fac parte integrant din prezenta hot râre, pentru o
perioada de 1 an.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis, d-nul Feies Gheorghe Petru, sa incheie
actele aditionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de inchiriere a locuintelor
prevazute la art.1 din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredinteaza primarul orasului
Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hot râre se comunic cu:
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad;
 Primarul Oraşului Sebiş;
 Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Sebis;
 Serviciul Contabilitate –Buget, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru,
Protectia Mediului din cadrul Primariei orasului Sebis
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HOTARAREA NR. 110
DIN 27.11.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Gradinita cu program
prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr.15, judetul Arad
Consiliul Local al orasului Sebis, intrunit in sedinta extraordinara,
Având în vedere:
-ini iativa şi expunerea de motive a primarului oraşului Sebis, dr.ec. Feies Gheorghe
-Referatul 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), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
-prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile OMDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala
-Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Gradinita cu
Program Prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr. 15, jud. Arad’’, dupa cum urmeaza:
1. Indicatori tehnici : - regim de inaltime – parter + 1 etaj
- Suprafata construita – Ac -380,64 mp
- Suprafata construita desfasurata – Acd – 761,28 mp
2. Valoare totala investitie – 1569037,42 inclusiv TVA
- Valoare decontata de la bugetul local – 65224,00 lei inclusiv TVA
- Valoare rest de executie – 1503813,42 inclusiv TVA
- Valoare cofinantare de la bugetul local – 41921,83 lei (suma rezultata din cotele ISC, CSC,
organizare de santier)
ART.2. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu:
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul
Primariei Sebis
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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HOTARAREA NR. 111
DIN 27.11.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Atelier Scoala P+2E ’’ str.
Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad
Consiliul Local al orasului Sebis, intrunit in sedinta extraordinara,
Având în vedere:
- ini iativa şi expunerea de motive a primarului oraşului Sebis, dr.ec. Feies Gheorghe
-Referatul 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), art. 44 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, cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile OMDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-Prevederile art. 36 alin 2 litera b, alin.4 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.
Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Atelier Scoala
P+2E’’, str. Victoriei, nr.7, oras Sebis, jud. Arad, dupa cum urmeaza :
1. Indicatori tehnici : - regim de inaltime – parter + 2 etaje
- Suprafata construita – Ac -343,87 mp
- Suprafata construita desfasurata – Acd – 1031,61 mp
2. Valoare totala investitie – 1885401,63 inclusiv TVA
- Valoare decontata de la bugetul local – 249138,29 lei inclusiv TVA
- Valoare rest de executie – 1636263,34 inclusiv TVA
- Valoare cofinantare de la bugetul local – 35962,83 lei (suma rezultata din cotele ISC, CSC,
organizare de santier)
ART.2. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre primarul orasului Sebis si comunica cu:
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul
Primariei Sebis
- Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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DIN 27.11.2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Sebis din data de
27.11.2017
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 27.11.2017, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 27.11.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 09.11.2017.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Sebis pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind distribuirea
energiei termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutii
publice.
5. Proiect de hotarare privind majorarea taxei service in cadrul sectorului apa-canal pentru
prestari de servicii executate de SC Termo-Construct SA Sebis
6.
Proiect de hotarare privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2017-2018.
7.
Proiect de hotarare privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2017-2018.
8.
Proiect de hotarare privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2017-2018.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Gradinita cu program prelungit’’, oras Sebis, str. Castanilor, nr. 15, judetul
Arad.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Atelier Scoala P+2E ’’ str. Victoriei, nr. 7, oras Sebis, jud. Arad.
11.
Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.
12.
Prezentarea adresei nr.7697/2016 din data de 31.10.2017, nr. 9904/2017 emise de
Institutia Prefectului-Judetul Arad, referitor la Decizia civila nr 6525/2017 si Decizia civila
nr.4243/2015.

ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 105
DIN 27.11.2017
Privind aprobarea pretului pentru prestarea de servicii privind distribuirea energiei
termice de catre SC Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutii
publice in sezonul rece 2017-2018
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
-adresa nr. 714 din 09.11.2017 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 7524 din 10.11.2017, prin care solicita
aprobarea pretului de prestare de servicii pentu agentii economici si institutii publice,
conform Structurii pe elemente de cheltuieli anexate;
-prevederile Legii nr. 325/2006- Legea serviciului public de alimentare cu energie
termica
-prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
-prevederile Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 91/2007 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului de alimentare cu energie
termica
-prevederile art.36 alin.2 litera d, alin.6 litera a pct.14, alin. 9 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
- rapoartele comisiilor 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. Incepand cu data prezentei se aproba pretul/tariful de 316,91 lei/Gcal fara
TVA pentru prestarea de servicii privind distribuirea energiei termice de catre SC
Termo-Construct SA Sebis catre agentii economici si institutii publice. Pretul/tariful se
aplica pentru sezonul rece 2017-2018 si este stabilit conform Structurii pe elemente de
cheltuieli intocmita de SC Termo-Construct SA, anexata la prezenta hotarare.
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea SC
Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu :
- Institutia Prefectului- Judetul Arad.
- SC Termo- Construct SA Sebis
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HOTARAREA NR.103
DIN 27.11.2017
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local al
orasului Sebis din data de 09.11.2017
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin extraordinar ,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
09.11.2017
- 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 09.11.2017
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HOTARAREA NR.109
DIN 27.11.2017
privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza orasului Sebis, pentru Clubul Copiilor, pe anul scolar 2018-2019

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
- Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale, actualizata
- Prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,
evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor
de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IVprivind persoana juridica
- Adresa nr.1006/M/15.11.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 7706 din 16.11.2017
- Adresa Clubului Copiilor Sebis cu Filiala Ineu nr.142/24.11.2017
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile la zi
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART. 1. - Se propune Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat, de pe raza orasului Sebis, pentru Clubul Copiilor, pe anul scolar
2018-2019, conform anexei la prezenta hotarare.
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Clubul Copiilor Sebis cu
Filiala Ineu.
ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica cu:
- Clubul Copiilor Sebis cu Filiala Ineu
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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HOTARAREA NR.107
DIN 27.11.2017
privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
- Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale, actualizata
- Prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,
evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor
de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IVprivind persoana juridica
- Adresa nr.1006/M/15.11.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 7706 din 16.11.2017
- Adresa nr. 1528 din 24.11.2017 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 7906 din 24.11.2017, referitor la propunerea pentru Proiectul
privind reteaua scolara, de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile la zi
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART. 1. - Se propune Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019, conform
anexei la prezenta hotarare.
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Liceul Teoretic Sebis.
ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica cu:
- Liceul Teoretic Sebis
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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DIN 27.11.2017
privind propunerea Proiectului privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar particular de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr. ec. Gheorghe Feies
- Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale, actualizata
- Prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,
evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor
de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IVprivind persoana juridica
- Adresa nr.1006/M/15.11.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 7706 din 16.11.2017
- Adresa nr. 200 din 15.11.2017 a Gradinitei Samariteanul nr.2 Sebis,
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 litera d, alin.6 litera a pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile la zi
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART. 1. - Se propune Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar particular de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2018-2019,
conform anexei la prezenta hotarare.
ART. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Gradinita Samariteanul
nr.2 Sebis.
ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica cu:
- Gradinita Samariteanul nr. 2 Sebis
- Primarul orasului Sebis
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
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DIN 27.11.2017
Privind modificarea taxei service in cadrul sectorului apa-canal pentru prestari de servicii
executate de SC Termo-Construct SA Sebis
Consiliul Local al oraşului Sebiş, jude ul Arad, întrunit în şedin extraordinar ,
Având în vedere:
-expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare
-adresa nr. 729 din 16.11.2017 depusa de SC Termo-Construct SA Sebis,
inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 7705 din 16.11.2017
-prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile la zi
-prevederile art.36 alin 2 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile la zi
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local ,
republicata
HOT RAŞTE:
ART.1.
Incepand cu data de 01.12.2017 se modifica taxa service in cadrul
sectorului apa-canal pentru prestari de servicii executate de catre SC Termo-Construct
SA Sebis, dupa cum urmeaza :
- Populatie: 5 lei/luna/familie
- Agenti economici:12 lei/luna
- Institutii: 12 lei/ luna
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
conducerea SC Termo-Construct SA Sebis si se comunica cu:
- Institutia Prefectului-Judetul Arad
- SC Termo-Construct SA Sebis
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