
Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

 

H O T A R A R E A   nr. 52  /2013 
 

privind aprobarea  rectificarii bugetului  de venituri si cheltuieli  

al orasului Seini  pe anul 2013 si a virarilor de credite; 
 

 

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

                 Avand in vedere : 

- Solicitarea Scolii Gimnaziale « Alexiu Berinde » din Seini de a primi fonduri pentru 

plata salariilor ;  

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

Seini;  

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul  comisiei buget finante din cadrul Consiliului local Seini;  

- Avizul secretarului orasului ; 

- Oportunitatea de a reabilita termic unele blocuri de locuit ; 

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

locala.  

     Tinand cont de prevederile OUG 69/2010privind reabilitarea termica a cladirilor de 

locuit. 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, a Legii 

nr. 273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 

privind aprobarea Normelor metodologice 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  pe anul 

2013 si a virarilor de credite, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2. Se aproba suportarea cheltuielilor pentru intocmirea proiectelor cu reabilitarea 

termica a blocurilor din bugetul local al orasului Seini.  

Art. 3. Prezenta  se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

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

- Un exemplar se afiseaza. 

 
Seini la 31.10.2013 
 

    Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza 

  Baltos Marius                                                                       Secretar, 

                               Bud Ioan 


