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HOTARAREA NR.72 
DIN 13.07.2018 

 
Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018 

 
 
      Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit  in sedinta extraordinara, 
      Avand in vedere: 
-     Initiativa si expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare 
-   cererea nr. 204/26.06.2018 depusa de C.S. “National” Sebis, inregistrata la Primaria 
orasului Sebis la nr. 4173/26.06.2018 
- cererea depusa de catre domnul Radu Alexandru Hord, inregistrata la Primaria orasului 
Sebis la  nr. 4577/10.07.2018  
-   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 
      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 2018, 
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.71 
DIN 13.07.2018 

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

13.07.2018 
 
 
 

           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 13.07.2018, dupa cum urmeaza: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului 

Local Sebis din data de 13.07.2018. 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018. 
3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 

Local Sebis nr. 4 din 29.01.2018  privind  actualizarea programului anual al achizitiilor publice 
pentru anul 2018. 

4. Discutarea cererii nr. 4681 din 12.07.2018 depusa de dl. Cristea Vasile, domiciliat in 
Prunisor, nr. 185, jud. Arad. 
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HOTARAREA NR.73 
DIN 13.07.2018 

 
Pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr.4 
din 29.01.2018  privind  actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 

2018 
 

      Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta extraordinara, 
      Avand in vedere: 
-    Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare  
- Referatul  nr. 4599 din 11.07.2019 intocmit de catre d-na Bociu Monica inspector in 

cadrul Primariei orasului Sebis; 
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 52 din 25.05.2018 pentru modificarea si 

completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sebis nr.4 din 29.01.2018  
privind  programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 

- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata 
- Prevederile art.11 si 12 din HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016 

- prevederile art. 36 alin 2  lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata; 

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

 
HOTARASTE: 

 
 

       ART.1.   Se modifica si se completeaza Anexa nr.1 la Hotararea nr. 4 din 29.01.2018 
privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018, conform 
Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
       ART.2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
orasului Sebis si se comunica cu:  
          -  Institutia Prefectului- Judetul Arad; 
          -  Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei orasului Sebis; 
          -  persoana responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis 
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