
 
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. 30 / 2019 

 

privind participarea Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde ca partener 

în cadrul proiectului „Educația inclusivă – treaptă spre viitor: de la școala 

prietenoasă la comunitatea deschisă” 

 

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

 

 Avand in vedere :  

- Solicitarea conducerii Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde de a intra 

ca partener în cadrul proiectului „Educația inclusivă – treaptă spre viitor: de la 

școala prietenoasă la comunitatea deschisă”. 

- Necesitatea ca elevii proveniți din categorii defavorizate să beneficieze de 

sprijin. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini. 

- 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. 1/2011 a educației naționale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 2, 

pct. 14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

H O T A R A S T E 

Art.1. Se aprobă participarea Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde ca 

partener în cadrul proiectului „Educația inclusivă – treaptă spre viitor: de la școala 

prietenoasă la comunitatea deschisă”. 



 

Art.2.  Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului  Maramures; 

- Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde Seini; 

- 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


