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H O T A R A R E A  nr. 9  / 2019 

 

privind aprobarea suportarii din bugetul local al orasului Seini a sumei de 623,5 lei cu titlu 

cheltuieli de judecata la fond si suma de 61,75 lei cheltuieli de judecata in recurs pentru d-nul 

Anderco Tiberiu 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 21.02.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Hotararea civila nr.3930/2018 a Curtii de Apel Cluj Napoca prin care reclamantul Anderco 

Tiberiu i se admite recursul si se obliga orasul Seini sa plateasca recurentului suma de 685,25 

lei reprezentand cheltuieli de judecata. 

- Raportul compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului . 

- 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 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare , Legii 227/2015, Codul fiscal cu modificarile si completarile 

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

modificarile si completarile ulterioare. 

  In 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 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;    

 

H O T A R A S T E 

 

 Art. 1 - Se aproba suportarea din bugetul local al orasului Seini a sumei de 623,5 lei 

reprezentand cheltuieli de judecata la fond si a sumei de 61,75 lei reprezentand cheltuieli de 

judecata in recurs , sume ce se vor achita catre d-nul Anderco Tiberiu din Seini, P-ta Unirii nr.9. 

    Art. 2  – Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- D-nului Anderco Tiberiu; 

- Se publica pe site. 

          

     Seini la 21.02.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                      Bud Ioan 


