ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.12
DIN 29.01.2018
Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
orasului Sebis
Consiliul local al orasului Sebiş, Judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului orasului Sebis, dr.ec. Gheorghe Feies
-raportul nr. 502 din 23.01.2018 al consilierului juridic din cadrul Aparatului
Permanent de lucru al Consiliului Local Sebis
-prevederile art. 107 alin 1 si 2 litera d din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 care
prevede ca raportul de evaluare se realizează de către primar pe baza propunerii
consiliului local,
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis
În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1. Se propune acordarea calificativului Foarte Bine pentru indeplinirea obiectivelor,
precum si pentru indeplinirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale Secretarului Orasului Sebis, pe anul 2017, conform anexei.
ART.2. Se mandateaza Primarul oraşului Sebiş pentru intocmirea raportului de evaluare
a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Sebiş, conform
calificativului propus la art.1 din prezenta hotarare
ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Sebiş si Compartimentul resurse umane, salarizare.
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad;
- Primarului oraşului Sebiş;
- Compartimentului resurse umane;
- Secretarului oraşului Sebiş.
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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.9
DIN 29.01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea
Consiliului Local Sebis
Consiliul local al oraşului Sebis, judetul Arad, întrunit în şedinţa ordinară
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 499 din 23.01.2018 a primarului oraşului Sebis, dr. ec. Feies
Gheorghe
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei orasului Sebis, inregistrat
la nr. 499 din 23.01.2018
- raportul Serviciului Contabilitate - buget din cadrul Primăriei orasului Sebis
- prevederile art. 11 și art. 38 din Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat
in plata
- -prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. I din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
227/2015 privind Codul fiscal;
- Hotararea Consiliului Local nr. 58/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Sebis
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
- prevederile art. 36 (2), lit.a, (3), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, actualizată
În conformitate cu prevederile art.45 (1), lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Incepand cu luna ianuarie 2018, se mentin coeficientii care stau la baza determinarii
salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Orasului Sebis și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local
Sebis, asa cum au fost aprobati prin Hotararea Consililul Local nr. 58/2017, raportat la salariul de
baza minim brut pe tara garantat in plata, in anul 2018.
Art. 2. Salariile de baza sunt prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoana cu atributii in
domeniul resurselor umane si serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei orasului Sebis şi se
comunică cu:
- Serviciul Contabilitate-Buget
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
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HOTARAREA NR.5
DIN 29.01.2018
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, doamnei Carnati Alexandra Patricia
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr. 491 din
23.01.2018
-cererea nr. 7981 din 28.11.2017 a doamnei Cirnati Alexandra Patricia, domiciliata în sat
Berindia, comuna Buteni, nr. 10, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte
construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 441 din 22.01.2018 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor
ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului, nr.3, Bl.1,
parter, ap.3, se repartizeaza doamnei Cirnati Alexandra Patricia, care îndeplineşte criteriile de
acces la locuinţă (un punctaj de 53 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis inregistrat sub nr. 490 din 23.01.2018
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu 01.02.2018 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 1,
parter, ap.3, judetul Arad, doamnei Cirnati Alexandra Patricia, domiciliata în sat Berindia,
nr.10, comuna Buteni, judetul Arad.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
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DIN 29.01.2018
Privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri destinata inchirierii ramasa
vacanta, doamnei Laslau Jenica Marinela
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
- initiativa Primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr. 493 din
23.01.2018
-cererea nr. 428 din 22.01.2018 a doamnei Laslau Jenica Marinela, domiciliata în sat Prunisor,
nr. 197, jud. Arad, prin care solicita repartizarea unei locuinte construita prin ANL;
-procesul verbal nr. 441 din 22.01.2018 al Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor
ANL din care rezulta ca locuinţa rămasă vacantă situata în Sebis, Calea Aradului, nr.3, Bl.3,
etaj 2, ap.11, se repartizeaza doamnei Laslau Jenica Marinela, care îndeplineşte criteriile de
acces la locuinţă (un punctaj de 50 de puncte),
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru din cadrul Consiliului
Local Sebis inregistrat sub nr. 492 din 23.01.2018
-Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 15 alin.9 litera b din Hotarârea Guvernului României nr. 962/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-prevederile art. 15 alin. 2 , alin. 9 lit. b din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
-Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 4 din 15.01.2010 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Sebis
-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 litera d, alin. 6 litera e si alin. 9 si art. 45 din Legea
Administratiei Publice Locale nr.215/2001,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba incepand cu 01.02.2018 repartizarea locuintei ramasa vacanta, construita
prin ANL pentru tineri destinata inchirierii, situata in oras Sebis, Calea Aradului, nr. 3, Bl. 3,
etaj 2, ap.11, judetul Arad, doamnei Laslau Jenica Marinela, domiciliata în sat Prunisor, nr.
197, judetul Arad.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis.
ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Primarul orasului Sebis
- Biroul Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei orasului Sebis
- Serviciul Contabilitate - Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
- Institutia Prefectului-judetul Arad
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DIN 29.01.2018
Privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa Primarului Orasului Sebis, d-nul Gheorghe Feies, exprimata in Expunerea de
motive
- Prevederile art. 19 alin. 1, art.20 alin. 1 litera a, art. 25, art. 26, art. 39 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. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018
- Adresa nr. ARG STZ 350/10.01.2018 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Timisoara-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad-Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele
locale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021
- Adresa nr. ARG STZ 415/11.01.2018 emisa de 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. 212 din 12.01.2018, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului
Bucuresti aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 si estimari pe anii 20192021
- Referatul Serviciului Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis;
- Prevederile art. 36 alin.2 litera b, alin.4 litera a, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile la zi
In temeiul art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Sebis pentru anul
2018, in valoare de 17.702,96 mii lei +cost standard/elev, la partea de venituri si in valoare
de 17.702,96 mii lei+cost standard/elev la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.1, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2 Se aproba Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, in suma de 9770 mii lei, conform Anexei nr.2, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Sebis si Serviciul Contabilitate -Buget din cadrul Primariei Sebis si se comunica cu:
- Serviciul Contabilitate- Buget din cadrul Primariei orasului Sebis;
- Institutia Prefectului - Judetul Arad.
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HOTARAREA NR.7
DIN 29.01.2018
privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in
imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere
-expunerea de motive nr. 495 din 23.01.2018 prezentată de domnul primar Feieş
Gheorghe, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind prelungirea
pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru locuintele situate in imobilul ANL din
Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 2, ap.4
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis
-referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al
Consiliului Local Sebis inregistrat la nr. 494 din 23.01.2018
- prevederile art.8 alin.4 lit.”a” şi alin.5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea OG nr. 6/2014 pentru modificarea si
completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL
-prevederile Hotărârii 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 modificările şi completările 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
-raportul comisiei 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere a domnului
Rus Arghilut Iulian, pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc
2, ap.4.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis pentru semnarea actului aditioal.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza primarul orasului
Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică 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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DIN 29.01.2018
privind numirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Orasului Sebis
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere iniţiativa Primarului orasului Sebis, d-nul Feies Gheorghe exprimată în
expunerea de motive
Ținând cont de referatul nr.500 din 23.01.2018 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Sebis
Luând în considerare prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al
judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad- anexa 9,
Luând în considerare Anexa 1 pct. II, alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.
548/1999, privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului
Sebis,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. (14), art. 45 alin.
(3) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Sebis, în urmatoarea
componența:
-Preşedinte- dl. Feies Gheorghe Petru-Primarul Orasului Sebis,
-Membri: - d-na Sirb Lavinia Maria-Secretarul orasului Sebis-secretarul comisiei speciale
- dl. Ulica Adrian Calin-Seful Serviciului Contabilitate-Buget,
-d-na Bociu Monica Lenuta-Inspector in cadrul Serviciului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protectia Mediului
-d-na Petrisor Clara-consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de lucru al
Consiliului Local Sebis
Art. 2. Pentru indeplinirea atributiilor cu care a fost investita prin lege, Comisia prevăzută la art.
1 va fi sprijinita de catre ceilalti specialisti din Aparatul de Specialitate al Primarului orasului
Sebis, urmând ca inventarul să fie aprobat de către Consiliul Local al orasului Sebis.
Art. 3. Atribuțiile secretarului Comisiei speciale vor fi exercitate și duse la îndeplinire prin
intermediul Serviciului Urbanism, sub coordonarea și supravegherea Secretarului orasului Sebis
si a Sefului Serviciului Contabilitate-Buget.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de Primarul orasului Sebis prin serviciile de
specialitate şi se va comunica celor interesati si Institutiei Prefectului-Judetul Arad.
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DIN 29.01.2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
29.01.2018
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 29.01.2018, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
Sebis din data de 29.01.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local al orasului Sebis din data de 22.12.2017.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2018.
4. Proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul
2018.
5. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Carnati Alexandra Patricia
6. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte construita prin ANL pentru tineri
destinata inchirierii ramasa vacanta, doamnei Laslau Jenica Marinela
7. Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractului de inchiriere pentru
locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 2, ap.4.
8. Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 61 din
15.07.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru servicii de
curatenie si a unui contract de prestari servicii pentru coordonare si organizare activitati
culturale.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si din serviciile publice
din subordinea Consiliului Local Sebis.
10. Proiect de hotarare privind numirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sebis.
11. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale Secretarului orasului Sebis
12. Analizarea adresei nr. 267251 din 15.01.2018 emisa de Politia orasului Sebis, inregistrata la
Primaria orasului Sebis la nr. 270 din 16.01.2018, prin care solicita sprijin privind dotarea salii
de sedinta din sediul Politiei orasului Sebis cu un numar de 35 scaune de mobilier.
13. Diverse.
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DIN 29.01.2018
Privind programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Initiativa Primarului Orasului Sebis, d-nul Gheorghe Feies, exprimata in Expunerea de
motive nr. 489 din 23.01.2018
- Referatul nr. 488 din 23.01.2018 intocmit de catre d-na Bociu Monica persoana
responsabila cu achizitiile publice in cadrul Primariei orasului Sebis;
- 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;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Sebis
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata
HOTARASTE:
ART.1. Se actualizeaza programul anual al achizitiilor publice 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 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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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.8
DIN 29.01.2018
pentru modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 61 din 15.07.2016
privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru servicii de curatenie
si a unui contract de prestari servicii pentru coordonare si organizare activitati culturale.
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 Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 61 din 15.07.2016 privind aprobarea incheierii
unui contract de prestari servicii pentru servicii de curatenie si a unui contract de
prestari servicii pentru coordonare si organizare activitati culturale
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Sebis
- Prevederile art. 36 alin 2 lit a si d din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala
- 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. Se modifica si se completeaza Pretul contractului prevazut la art.2 din
Hotararea Consiliului Local Sebis nr. 61 din 15.07.2016 privind aprobarea incheierii unui
contract de prestari servicii pentru servicii de curatenie si a unui contract de prestari
servicii pentru coordonare si organizare activitati culturale, astfel:
Pretul contractului va fi suma de 2500 lei/luna.
ART.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Sebis nr. 61 din
15.07.2016 raman neschimbate.
ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Contabilitate-Buget si se comunica cu:
-Institutia Prefectului - Judetul Arad;
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis
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ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.2
DIN 29.01.2018
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului
Local Sebis din data de 22.12.2017

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de
22.12.2017
- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ARTICOL UNIC. Se aprobă procesul verbal incheiat la sedinta ordinara
a Consiliului Local Sebis din data de 22.12.2017.
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