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HOTARAREA NR. 43 
DIN 09.05.2018 

 
Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare juridica 

 
                Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, convocat de indata in sedinta  
                Având în vedere Expunerea de motive prezentata de initiatorul proiectului, prin care se 
propune achizitionarea serviciilor de  consultanta, asistenta si reprezentare juridica; 
               -referatul intocmit de consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al 
Consiliului Local Sebis si seful Serviciului Contabilitate-Buget 
               -prevederile art. I alin. 2 lit b din OUG nr. 26/2012,  privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 
normative, cu modificările şi completările ulterioare;  
               -prevederile art. 21 alin.2 si 3, art.36 alin.(2) lit.b),d) şi e), alin.6 lit.a) şi alin.7 lit.a din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
                În temeiul art. 45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia public locală; 
 
     HOTARASTE: 
 
Art.1.  Aprobă achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare juridica 
pentru:  
             Punerea in aplicare a recomandarilor prevazute in Raportul  privind modul de ducere la 
indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 891/28.05.2015, inregistrat la nr. 3000 din 
02.05.2018 intocmit de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad, in sensul 
initierii unui proces cu privire la recuperarea prejudiciului in suma de 374.916 lei la care se 
adauga foloase nerealizate in valoare de 29.993 lei, conform recomandarilor din Raportul de 
Control si a masurilor dispuse prin Decizia nr. 891/28.05.2015. 
Art. 2.   In aplicarea prevederilor art. 1 se imputerniceste domnul Viceprimar al orasului Sebis 
cu atributii de primar  sa semneze in numele si pentru Orasul Sebis, contractele de consultanta, 
asistenta si reprezentare juridica si sa negocieze onorariul aferent acestor contracte. 
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul orasului 
Sebis cu atributii de primar si Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primăriei orasului Sebis  
Art. 4.     Prezenta hotarare se comunica cu: 
              - Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei Sebis 
              - Viceprimarul orasului Sebis cu atributii de primar 
              - Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
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Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei  Consiliului Local Sebis din data de 09.05.2018, 

convocat de indata 
 
 

           Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit 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 09.05.2018, dupa cum urmeaza: 
1.   Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Sebis, 
convocat de indata, in data de 09.05.2018. 
2.       Prezentarea si analizarea Raportului  privind modul de ducere la indeplinire a masurilor 
dispuse prin Decizia nr. 891/28.05.2015, inregistrat la nr. 3000 din 02.05.2018 intocmit de catre 
Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad. 
3.     Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si de 
reprezentare juridica. 
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