
                                                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. 11 /  2019 

 

          privind  aprobarea inchirierii chioscului alimentar din incinta Liceului 

tehnologic agricol  „Alexiu Berinde” Seini 

 

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

21.02.2019; 
 

         Avand in vedere :  

- Solicitarea conducerii Liceului tehnologic agricol „Alexiu Berinde” din Seini de a 

se demara procedura de inchiriere a chioscului alimentar din incinta liceului – prin 

licitatie publica pentru ca elevii sa-si poata procura anumite alimente in pauzele 

dintre ore ; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini  ; 

- Caietul de sarcini prezentat ; 

- 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 Legii nr.1/2011 a educatiei nationale cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 

1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si 

scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si 

adolescent cu modificarile si completarile ulterioare. 

          In baza art.36 , al. 1 al. 2, lit c si d, al. 5,al.6, lit.a,pct.1, art.123, art. 45, al. 3,  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 inchirierea prin licitatie publica deschisa a chioscului alimentar 

situat in incinta Liceului tehnologic agricol „Alexiu Berinde” din Seini, in suprafata 

de 20 mp pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire inca 2 ani. 

 



 

             

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini care va sta la baza licitatiei publice deschise, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3. Pretul de pornire al licitatiei se stabileste la 10 lei/mp/luna. 

 

Art.4. Comisia de licitatii , evaluari din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

        

Art.5.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului  Maramures; 

- Comisiei de licitatii; 

- Liceului tehnologic agricol Alexiu Berinde ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza 

 

 

 

   Seini la 21.02.2019    
 

 

 

             Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemneaza    

                                                                                                      Secretar,  Bud Ioan 
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