
Consiliul local orasenesc Seini 

 

 

H O T A R A R E A   nr.  5 0 / 2013 
 

privind aprobarea reabilitarii si dotarii asezamantului cultural din Sabisa “Casei polivalente”;  

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 31.10.2013; 

 Avind in vedere : 

- Oportunitatea de a obtine un proiect pentru realizarea obiectivului reabilitarea si dotarea asezamantului  

cultural din orasul Seini – sat Sabisa “Casei Polivalente”. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului;  

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ; 

- Avizul secretarului orasului; 

 In conformitate cu prevederile Ordinului 1151/2206/2011 a Ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Turismului si Ministrul Culturii si Patrimoniului National privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea 

obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastracturii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic 

urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile 

unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de 

constructie a asezamintelor culturale de drept public, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si 

completarile ulterioare, OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare ;  

           In temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;   

 In baza art. 36, al. 1, al. 2, lit. d, al. 6,  art. 45, al.2 si al. 3, 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 executarea lucrarilor de investitii “Reabilitarea si dotarea asezamantului cultural din Seini, sat 

Sabisa “Casei polivalente”;  – in cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea 

asezamintelor culturale din mediul mic urban. Investitia face parte din Strategia de dezvoltare locala a orasului 

Seini.  

Art.2. Se aproba planul de activitate pe urmatorii trei ani de la darea in functiune a asezamantului cultural din 

Sabisa cu noile dotari. Destinatia cladirii ca si asezamant cultural se va pastra timp de minim 15 ani.  

Art.3. Consiliul local al orasului Seini se angajeaza sa suporte cheltuielie de mentenanta si gestionare a 

investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.  

Art.4. Se aproba asigurarea finantarii din resurse proprii sau atrase de 20% din valoarea totala a proiectului.  

Art.5. Se aproba contractul de parteneriat incheiat cu Consiliul Judetean Maramures pentru realizarea 

proiectului “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantelor culturale din mediul mic 

urban – Reabilitarea si dotarea Casei polivalente din Sabisa. Contributia Consiliului Judetean Maramures la 

realizarea proiectului este de 10% din valoarea totala a proiectului.  

Art. 6. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Consiliului Judetean Maramures.  

- Compania Nationala de Investitii Bucuresti.  

- Primarului orasului Seini.  

- Se publica pe site-ul primariei . 

- Un exemplar se afiseaza.  

Seini la 31.10.2013 

 

  Presedinte de sedinta,                                Contrasemneaza 

       Baltos Marius                   Secretar,  Bud Ioan  

 


