
Consiliul local orasenesc Seini  
 

 

H O T A R A R E A   nr. 6  /2011 
 

privind modificarea Hotararii Consiliului local Seini nr. 74/2010 prin care 

 s-a aprobat realizarea proiectului  „Consiliere, orientare si calificare 

 pentru piata muncii” si cofinantarea acestuia ; 

 
 

  Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta extraordinara la 

data de 21.01.2011; 

  Avind in vedere : - Oportunitatea realizarii proiectului „Consiliere, 

orientare si calificare pentru piata muncii”, in cadrul axei MCTI – P.O.S.D.R.U. – 

Domeniul major de interventie 5.1, impreuna cu SC FAXMEDIA CONSULTING 

SRL Ploiesti si modificarea Acordului de parteneriat initial inregistrat acum la nr. 

607/21.01.2011; 

- 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 nr. 571/2003 privind Codul 

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

Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal modificate si completate prin 

HG 1620/2009 si 768/2010, 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.Hotararea Consiliului local Seini nr. 74/2010 privind 

aprobarea realizarii proiectului „Consiliere, orientare si calificare pentru piata 

muncii” si cofinantarea acestuia se modifica dupa cum urmeaza:  

      Art.2. va avea urmatorul cuprins:  

„ Se aproba cofinantarea si scrierea proiectului „Consiliere, orientare si calificare 

pentru piata muncii”.care este in valoare de 2.038.325 lei. Contributia Consiliului 

local Seini este de 14773,85 lei cofinantare si  42.565,93 lei scrierea proiectului. „  

  Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului  judetul Maramures. 

- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului 

orasului. 

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

- SC Faxmedia Consulting SRL Ploiesti.  

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 21.01.2011 
 

 Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  

                                                                 Secretar, 

               Bud Ioan  


