
Consiliul local orasenesc Seini 

 

 

 
 

H O T A R A R E A   nr. 3 /2011 

 
Privind aprobarea darii in administrarea Centrului de Afaceri RO_UA Seini 

a Cantinei Sociale si Sala de sport Seini ; 
 

      Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 13.01.2011. 
 

 Avind in vedere : - Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini cu privire la 

necesitatea degrevarii bugetului local de cheltuielile cu sala de sport si cantina sociala; 

Hotararea Consiliului local Seini nr. 53/2009 prin care s-a infiintat Centrul de afaceri RO-UA 

Seini avand ca unic asociat Consiliul local Seini, Hotararea CL Seini nr. 71/2010 prin care s-a 

completat obiectul de activitate la Centrul de afaceri RO-UA Seini cu “Alimentatie publica, 

restaurant catering, activitati sportive”.  

- Proiectul de hotarare;  

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ; 

- Avizul secretarului orasului; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Codului fiscal, a Legii nr. 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,e art. 123, al.1, 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 darea in administrarea Centrului de afaceri RO-UA Seini a Cantinei 

sociale si Sala de sport. Predarea se va face pe baza de protocol incheiat intre Serviciul 

economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului si Centrul de afaceri 

RO-UA Seini.  

 Art. 2. Prezenta hotarare comunica :  

- Institutia Prefectului Judetul Maramures. 

- Centrului de afaceri RO-UA Seini  

- Primarului orasului Seini. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.  

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 13.01.2011 
 

  Presedinte de sedinta,         Contrasemneaza 

                                      Secretar,  Bud Ioan  

 

 


