
 

 

                                             R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A   nr.  6  /  2019 

 

          privind  reactualizarea comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public 

al orasului Seini 

 

              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

28.01.2019; 
 

         Avand in vedere :  

- Necesitatea reactualizarii  inventarului cu bunurile din domeniul public al orasului 

Seini si faptul ca un  membru al  comisiei de inventariere nu mai lucreaza in cadrul 

Primariei Seini ; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

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

publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

   In conformitate cu prevederile pct.II din Anexa 1 la HG. 548/1999 privind 

Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor cu modificarile si 

complectarile ulterioare, Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 2861/2009 

privind aprobarea Normelor referitoare la organizarea si efectuarea inventarierii, cu 

modificarile ulterioare, Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe  corporale aflate in patrimoniul 

institutiilor publice. 

          In baza art.36 , al. 1 al. 2, lit c, al. 5, art. 45, al. 3, lit. a 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 reactualizarea Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al orasului Seini in urmatoarea componenta : 

 1. Tulbure Gabriela - Florica     -  Primarul orasului                  

2. Bud Ioan                                 - Secretarul orasului              

 

 

3. Sabau Ramona                        - Sef Serviciul economic 

           4.Szilagyi Stefan                        - Sef Birou admin. si agricol      

           5. Danci Gabriela                       - Consilier juridic               

             

Art.2. Specialisti din cadrul Aparatului de specilitate al primarului orasului Seini 

vor sprijini activitatea comisiei. 

 

Art.3. Hotararea Consiliului local Seini nr.50/2016 privind reactualizarea 

comisiei de inventariere a domeniului public se abroga. 

        

Art.4.  Prezenta se comunica : 

                - Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

                - Membrilor comisiei ; 

                - Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

   - Un exemplar se afiseaza. 

 

 

   Seini la 28.01.2019    
 

 

 

             Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemneaza    

                                                                                                      Secretar,  Bud Ioan 
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