
 

Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

 

H O T A R A R E A   nr. 77 /2014 
 

privind aprobarea  rectificarii bugetului  de venituri si cheltuieli  

al orasului Seini  pe anul 2014; 
 

 

 

            Consiliul Local al orasului Seini intrunit in sedinta extraordinara la data de 23.10.2014 ; 
 

                 Avand in vedere : 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului Seini 

privind necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini ;  

- Contractele de finantare nr. 3978, 3979, 3980, 3981 si 4012 incheiate cu Ministerul 

Dezvoltarii Regionalepentru modernizarea strazilor Ciresilor, Loc Tirg, Closca, Extindere 

retea distributie apa- str. Rosiori si adiacente si Refunctionalizare si reabilitare cladire internat 

pentru amenajare Sali de clasa ;  

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul  comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini;  

- Avizul secretarului orasului ; 

       In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .  

     In conformitate cu prevederile OG 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2014, Legii 256/2013 a bugetului de stat pe 2014, Legii 273/2006 a finantelor publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 571/2003 – Codul fiscal cu modificarile 

ulterioare, H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Codului fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare 

     In baza art. 36, al.1, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a, art.45, al. 2, lit. a si 115 al. 1 lit. b din Legea  

nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 

H O T A R A S T E 
 
 

 

         Art. l. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini si a 

virarilor de credite pe anul 2014, conform anexei, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 
 

 Art. 2. Prezenta  se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Serviciul  economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
Seini la 23.10.2014 
 
 

             Presedinte de sedinta                 Contrasemneaza 

                                                                                                Secretar, 

  


