ROMÂNIA
JUDEŢUL ARRAD
ORAŞUL SEBIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.94
DIN 26.09.2018
privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a incheia contracte cu operatorul desemnat
castigator in urma procedurii de atribuire a contractului, ACTIV SALUBRITATE SA.
Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- adresa nr. 4883/24.07.2018 emisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de
Gestionare a Deseurilor Judetul Arad;
- contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4, nr.
1284/20.06.2018
- expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, inregistrata la nr. 6008 din 20.09.2018
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis inregistrat la nr. 6009 din
20.09.2018
- prevederile art. 6 lit. k) si lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 30 alin (3), (5) si (7) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare si ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Sebis
În temeiul art. 36 alin 1 alin 4 lit c, art. 45 alin.2 si art 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale - republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Utilizatorii serviciului de salubrizare au obligatia de a incheia cu operatorul ACTIV
SALUBRITATE S.A. contracte de prestari servicii de salubrizare.
Art.2. Refuzul utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul ACTIV
SALUBRITATE S.A. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 500 lei/an.
Art.3. Se instituie, pentru perioada 20.12.2018-31.12.2019, taxa speciala de salubrizare datorata de
persoanele fizice si juridice care refuza incheierea contractelor de prestari servicii cu operatorul ACTIV
SALUBRITATE S.A.
Art.4. Procedura de declarare, stabilire, calcul si achitare a taxei speciale de salubrizare este stabilita in
Regulamentul prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Cuantumul taxei pentru perioada 20.12.2018-31.12.2019 este de:
- 7,05 lei/persoana/luna, in cazul persoanelor fizice
- 349,92 lei/tona, in cazul persoanelor juridice
Art.6. Dupa incheierea contractelor cu utilizatorii, ACTIV SALUBRITATE S.A. are obligatia de a pune
la dispozitia Primariei Sebis situatia privind contractele de prestari servicii de salubrizare pentru persoane
fizice si juridice, asociatii de proprietari/locatari.
Art.7. Prezenta hotărâre se va duce la indeplinire de catre Primarul orasului Sebis, prin serviciile de
specialitate din cadrul Primariei orasului Sebis
Art.8. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad
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HOTARAREA NR.93
DIN 26.09.2018

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de
26.09.2018

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 26.09.2018, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Local Sebis din data de 26.09.2018.
2. Proiect de hotarare privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a
incheia contracte cu operatorul desemnat castigator in urma procedurii de atribuire a
contractului, ACTIV SALUBRITATE SA.
3. 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.
4. Discutarea adresei nr. 6005 din 20.09.2018 depusa de un grup de cetateni cu privire la
imposibilitatea racordarii la canalizare.
5. Adresa inregistrata la numarul 6049 din 24.09.2018 depusa de domnul Ioja Beni, preot
paroh la Parohia Ortodoxa Romana Sebis 1, prin care solicita atribuirea unei suprafete de cca 2
ha teren in completarea cimitirului.
6. Adresa inregistrata la numarul 6029 din 21.09.2018 depusa de domnul Abel Istoc, prin
care solicita sprijin in realizarea lucrarilor de pavare a parcarii din fata Bisericii Adventiste de
Ziua a Saptea Sebis, din Sebis, str. Somesului, nr. 25.
7. Diverse.
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HOTARAREA NR.95
DIN 26.09.2018
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. 6010 din 20.09.2018 prezentată de primarul orasului Sebis, din
care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind prelungirea pe termen de 1
an a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in imobilul ANL din Sebis, Calea
Aradului, nr.3, bloc 3, ap.4
-raportul Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor ANL din cadrul Primariei
Sebis inregistrat la nr. 6003 din 20.09.2018
-referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent de lucru al
Consiliului Local Sebis inregistrat la nr. 6011 din 20.09.2018
-prevederile art.8 alin.4 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 art.15 din Hotărârea 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
-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 la zi
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Incepand cu data de 15.11.2018 se aproba prelungirea pe termen de 1 an a
contractului de inchiriere al doamnei Nan Olimpia Valentina, pentru locuinta situata in imobilul
ANL din Sebis, Calea Aradului, nr.3, bloc 3, Mansarda, ap.13.
Art.2. Se imputerniceste primarul orasului Sebis pentru semnarea actului aditional.
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
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
PROF. COSTEA ANGELA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
SIRB LAVINIA

