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JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRȂREA NR. 109 

DIN 30.12.2019 

 

 

Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local Sebiș din 

data de 30.12.2019 

 

 

         Consiliul Local al orașului Sebiș, județul Arad, întrunit în ședință publică ordinară, 

         Având în vedere: 

       - Dispoziția Primarului orașului Sebiș nr. 326  din 23.12.2019 cu privire la 

convocarea Consiliului Local Sebiș în ședință publică ordinară, în data de  30.12.2019 

-   prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

          În temeiul prevederilor art.129 alin.1, art.135 alin.7, art.139 alin.1 si art. 196 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

         Art.1.  Se aproba ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al 

orașului Sebiș din data de 30.12.2019, la propunerea Primarului orașului Sebiș, care, 

în condițile art.133 alin.2 litera a, art.134 alin.1 litera a, alin.3 litera a din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, a cerut întrunirea 

consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2.   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinre și se comunică celor interesați de 

către Primarului orașului Sebiș, prin Compartimentul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                CONSILIER                                                             SECRETAR GENERAL 
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                                                                               Anexă la Hotararea nr.109 /30.12.2019 

                                                                                  a Consiliului Local al  orașului Sebiș 

 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal încheiat la ședința 

Consiliului Local Sebis din data de 27.11.2019. 

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 

3.    Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe construită prin ANL, pentru 

tineri destinată închirierii, rămasă vacantă, domnului Tica Daniel Claudiu. 

4.    Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe construită prin ANL, pentru 

tineri destinată închirierii, rămasă vacantă, domnului Haniș Cornel Laur. 

5.    Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru 

Aparatul de Specialitate al Primarului orasului Sebiș. 

6.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Sebis 

în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la 

Contractul nr. 704/02.12.2019 

7.     Proiect de hotarare privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de 

a încheia contracte cu operatorul desemnat caștigator în urma procedurii de atribuire a 

contractului avand ca obiect : Delegare prin concesiune a  Serviciului Public de 

Salubrizare, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad, respectiv ACTIV SALUBRITATE SA, 

pentru Zona 4, sancționarea utilizatorilor care refuză încheierea de contracte de 

prestări servicii cu operatorul și instituirea taxei speciale pentru acești utilizatori, pentru 

anul 2020. 

8.      Notificări diverse. 
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