
 
 
Consiliul Local Orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A nr. 7 / 2012 
 

Privind aprobarea contributiei pe anul 2012 a orasului Seini cuprins in proiectul integrat  
POS Mediu , AXA 1 – « Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Maramures ; 
 

 

        Consiliul Local Orasenesc Seini, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.01.2012; 
        Avand in vedere :-   derularea Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa 1 
si in cadrul acestuia a proiectului POS Mediu, AXA 1 “Extinderea si reabilitarea infrastructurii 
de apa si apa uzata in judetul Maramures ” cu municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei, 
orasele Baia Sprie, Borsa, Cavnic, Seini, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Viseu de Sus pe anul 
2012 ; 
- Raportul nr. 736/21.01.2012 a Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului orasului ; 
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Avizul secretarului orasului. 
          In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare si a art. 1 din Hotararea nr. 13/22.11.2011 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare 
ADI Maramures.  
         In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b si d corroborate cu prevederile alin 6, lit. a pct 14 si art. 45, 
alin.2, art.115 alin.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 alocarea cheltuielilor eligibile in cuantum de 215.589 lei contributia 
Orasului Seini pentru anul 2012 la proiectul integrat  POS Mediu, AXA 1 « Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures ». 
             Art.2. Se aproba cuprinderea in bugetul local al orasului Seini pe anul 2012 a sumei de 
215.589 lei care reprezinta cofinantarea pentru proiectul mai sus mentionat.  
            Art. 3 Prezenta se comunica :  
 - Institutia Prefectului Judetul Maramures 
 - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – ADI- MM. 
 - Primarului orasului Seini. 
 - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
 - Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
 - Un exemplar se afiseaza. 
                                                                                       
Seini la 30.01.2012 
 
 

                 Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
                                                                                                                           Secretar,         
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