ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.18
DIN 25.02.2019
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 ordinara,
Având în vedere
-expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare nr.1052 din 20.02.2019
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis nr. 1073 din 20.02.2019
-referatul consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului
Local Sebis
- prevederile art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.32 din HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
-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, alin.9 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an, a 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, doar pentru titularii contractelor de inchiriere
care indeplinesc cerintele prevazute de lege, prevazuti in Anexa nr. 1
Art.2. Se imputerniceste viceprimarul orasului Sebis, cu atributii de primar 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 hotărâri se încredinteaza viceprimarul
orasului Sebis prin serviciile de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituţia Prefectului- Judeţul Arad;

Viceprimarul Oraşului Sebiş cu atributii de primar;

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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ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORASUL SEBIS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 16
DIN 25.02.2019
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de 25.02.2019

-

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 25.02.2019, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis
din data de 25.02.2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a
Consiliului Local Sebis din data de 30.01.2019.
3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al
Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public al
Orasului Sebis si localitatilor apartinatoare, Donceni, Prunisor si Salajeni.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare al Serviciului de
salubrizare al Orasului Sebis, respectiv a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare al Serviciului de
salubrizare al Orasului Sebis, respectiv a activitatii de curatarea si transportul zapezii de pe caile
publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestare/furnizare al Serviciului de
salubrizare al Orasului Sebis, respectiv a activitatii privind maturatul, spalatul, stropitul si
intretinerea cailor publice.
9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
10. Adresa nr. 61 din 31.01.2019 emisa de SC Termo-Construct SA Sebis, inregistrata la Primaria
orasului Sebis la nr. 633 din 31.01.2019 cu privire la contractul de concesiune al serviciului de
salubrizare al orasului Sebis.
11. Corespondenta adresata Consiliului Local al orasului Sebis.
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HOTARAREA NR. 17
DIN 25.02.2019
Privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis
din data de 30.01.2019

-

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
30.01.2019
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 30.01.2019.
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