
 

Consiliul  Local  al  oraşului Seini 
 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 41 /  2019 

 

privind  aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea acțiunilor comune în 

vederea desfăşurării taberelor de vară împreună cu localitatea Cumpăna, județ 
Constanța 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedința  extraordinară la data de 

13.07.2019; 

 

         Având în vedere :  

- Faptul că în anii precedenți au fost organizate tabere de vară în parteneriat cu 

Primăria comunei Cumpăna din județul Constanța care au avut rezultate bune. 

-  Expunerea de motive prezentată de primarul oraşului Seini prin care se propune ca 

tabăra să se  organizeze în perioada 19 – 24 iulie 2019 la Seini şi 29.07.2019 – 

4.08.2019 la Cumpăna, iar cheltuielile privind cazarea şi  masa grupurilor de copii să 

fie suportate de localitatea gazdă. 

-  Acordul de parteneriat prezentat. 

-  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 OG 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Legii 273/2006 a finanțelor publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare. 

          În baza art.129, al.2, lit.d, al.7, lit.a, art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind 

cadrul administrativ.  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
        Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Primăria oraşului 

Seini, județ Maramureş şi Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța în vederea 

realizării acțiunilor comune pentru desfăşurarea taberelor de vară unde vor participa 

elevii cu rezultate deosebite în perioada 19 – 24 iulie 2019 la Seini şi 29.07.2019 – 

4.08.2019 la Cumpăna. 



 

        Art.2.  Cheltuielile privind cazarea şi masa vor fi suportate din bugetul local de 

localitatea gazdă în cuantum de 75 lei/elev/zi. 

 

        Art.3.  Prezenta se comunică : 

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

                - Primăriei comunei Cumpăna ; 

                - Directorului Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde – Seini ; 

     - Se afişează. 

 

 

       Seini la 13.07.2019 
 

             Preşedinte de şedință,                                                        Contrasemnează    

                   Bodea Octavian                                                                  Secretar,  

                                                                                                              Bud Ioan 
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