
 
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-ta Unirii, 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.  27 / 2019 

 

privind aprobarea contribuţiei UAT Seini și ai beneficiarilor proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale colective, din orașul 

Seini, jud. Maramureș”  

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Apropierea finalizării lucrărilor de reabilitare in cadrul Proiectului ,,Cresterea 

eficientei energetice a cladirilor rezidentiale colective din orasul Seini’’ . 

- Solicitarea a 2 familii care au persoane cu handicap in intretinere, de a fi 

scutite de la contributie in cadrul proiectului. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini, cu privire la necesitatea adoptarii unei hotarari 

referitoare la acest proiect. 

- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Seini. 

- Avizul comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului local al orasului Seini. 

- Avizul secretarului orasului. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, OG. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, Legii 

227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. d, al. 6, lit. a, pct. 11, art. 45, al. 2, lit.e şi art. 

115 al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare:   

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă contribuţia UAT Seini în proporție de 96,5% din valoarea 

cheltuielilor aferente C+M+E, atât cheltuieli eligibile cât și neeligibile (restul de 

3,5% revenind proprietarilor) pentru un număr de 2 beneficiari ai proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale colective, din orașul Seini,  



 

jud. Maramureș”, în familiile cărora există persoane încadrate în grad de handicap, 

astfel: 

- Iogiban Mihai, bloc Cuza Vodă nr. 3, ap. 9 

- Iluț Nicolae, bloc Cuza Vodă nr. 3, ap. 12 

 

Art.2. Contribuția beneficiarilor acestui proiect va fi recuperată astfel: 

- 25% până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

- la suma rămasă se aplică dobânda legală remuneratorie practicată de BNR la 

data recepției la terminarea lucrărilor, ea fiind valabilă pentru fiecare din 

următorii 5 ani, 

- suma astfel rezultată se împarte în 5 rate egale care vor fi achitate timp de 5 

ani începând cu anul următor efectuării recepției la terminarea lucrărilor în 

câte 2 tranșe anuale, cu scadență în 31 martie și 30 septembrie. 

Art. 3. Se abrogă art. 3 și art. 4 din HCL 54/2016 precum și art. 2 și art. 3 din HCL 

37/2017. 

 

Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului  Maramures; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site. 

           

 
 

 

     Seini la 23.05.2019     

 

 

                                                                                                                                                                       

  Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza, 

        Pop Mihai                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 
 


