
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

HOTĂRÂREA NR. __________/2018 

privind aprobarea suportarii din bugetul local al orasului Seini a sumei de 699 lei, reprezentand 

cheltuieli de executare silita in dosarul executional nr. 627/2018 privind pe creditorul Bilt Rodica, 

catre Societatea civila profesionala de executori judecatoresti Adam Dragos si Oszoczki Andras – Cluj 

Napoca 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.10.2018: 
 

           Având în vedere: 

- Incheierea nr. 1 din 13.08.2018 a Societatii civile profesionale de executori judecatoresti Adam 

Dragos si Oszoczki Andras din Cluj Napoca cu privire la stabilirea cheltuielilor de executare 

silita in dosarul nr. 627/2018 privind pe creditorul Bilt Rodica din Baia Mare, Aleea Romana, 

nr. 6, Ap. 5; 

- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini, cu privire la necesitatea achitarii sumei de 699 lei reprezentand cheltuieli de executare 

silita; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. b, al. 4, art. 45, al. 2 si art. 115, al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul local al orasului Seini a sumei de 699 lei, reprezentand 

cheltuieli de executare silita in Dosarul executional nr. 627/2018 privind pe creditorul Bilt Rodica din 

Baia Mare, Aleea Romana, nr. 6, ap. 5 catre Societatea civila profesionala de executori judecatoresti 

Adam Dragos si Oszoczki Andras – Cluj Napoca. 

 . Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se afişează.   

 

Seini la 24.10.2018  

 

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

  


