
Consiliul local orasenesc Seini  
 

 

H O T A R A R E A   nr. 13 /2011 
 

privind aprobarea modificarii parteneriatului public privat in vederea 

implementarii proiectului „Consiliere orientare si calificare pentru piata muncii”; 
 

 

  Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

24.03.2011; 

  Avind in vedere : - Ca suntem in parteneriat cu SC Faxmedia 

Consulting SRL Ploiesti in vederea implementarii proiectului “Consiliere 

orientare si calificare pentru piata muncii” in cadrul axei de finantare POSDRU – 

Domeniul major  de interventie 5.1 si ca partenerul preia cheltuielile cu 

instalatiile necesare practicarii cursantilor si consilierea grupului tinta; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de 

specialitate al  primarului orasului Seini, 

- Proiectul de hotarare, 

- Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

  In  conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, a Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

  In baza art. 36, al. 1, al. 2, litera b, al. 4, lit. d si e,  art. 45, al 2,  si art. 

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.1. Se aproba modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre 

orasul Seine si SC Faxmedia Consulting SRL Ploiesti in vederea implementarii 

proiectului “Consiliere, orientare si calificare pentru piata muncii” conform 

actului adicional anexat, care face parte integrante din prezenta hotarare. 

  Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului  judetul Maramures. 

- SC FAXMEDIA CONSULTING SRL Ploiesti. 

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

- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 24.03.2011 

         Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  

                                                                               Secretar, 

                            Bud Ioan  


