
 

Consiliul  Local  al  oraşului Seini 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 39  / 2019 
 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2019 

 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedință extraordinară la data de 13.07.2019 

 

 Având în vedere :  

- Adresa  Consiliului Județean Maramureş nr.6197 din 28.06.2019, prin care s-au 

repartizat oraşului Seini sume dafalcate din TVA pentru drumuri comunale, Hotărârea 

Consiliului Județean Maramureş  nr.132/26.06.2019 prin care s-au repartizat sume din 

fondul la dispoziția Consiliului județean – cota de 7,5 % pentru restituirea, programelor 

de dezvoltare locală pentru restituirea programelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală şi pentru cheltuielile de funcționare.  

- Contractul de finanțare nr.6488/5.07.2019 având ca obiect acordarea unei finanțări în 

sumă de 70.000 lei de la Consiliul Județean pentru ,,Zilele oraşului Seini ’’. 

- Contractul de finanțare nr.5970/5.07.2019 prin care Consiliul Județean Maramureş 

având ca obiect acordarea unei finanțări în sumă de 35.000 lei pentru activitatea 

..Întâlnirea fiilor satului – Viile Apei’’. 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Proiectul de hotărâre. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului oraşului ; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

  În baza art. 129, al.2, lit.b, al.4,lit.a şi art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 

2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

       Art.2. Prezenta se comunică : 

- Instituției Prefectului Județul Maramureş ; 
- Consiliului Județean Maramureş ; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Se publică pe Site. 

 

          Seini la 13.07.2019     

                                                                                                                                                                                                 

                 Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează, 

                      Bodea Octavian                                                      Secretar, 

                                                                                                     Bud Ioan 
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