
                                                                   

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A ŞU L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

                           Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 49 / 2019 
 

privind aprobarea suportării din bugetul local al oraşului Seini a cheltuielilor de transport , cazare si 

masa pentru echipa de fotbal a Primariei Orasului Seini care va participa la Etapa Finala- Cupa 

AOR de fotbal, editia a III-a 2019 la Navodari. 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în sedința extraordinară la data de 12.09.2019 

 

 Având în vedere :  

-faptul ca echipa de fotbal a Primariei Orasului Seini , s-a calificat la faza nationala a Cupei AOR, 

faza ce se va desfasura la Navodari in perioada 24-28 septembrie 2019 ; 

-raportul Serviciului Economic cu privire la suportarea cheltuielilor cu deplasarea , cazarea si masa 

a echipei de fotbal la Navodari , jud.Constanta ; 

-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, Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare,  

  În baza art. 129, al.1, al.2, lit.b, al.4,lit.b 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 suportarea din bugetul local al oraşului Seini a sumei de 21920 lei 

reprezentând cheltuieli de transport, cazare si masa pentru echipa de fotbal a Primariei Orasului 

Seini, in vederea participarii la Etapa finala CUPA AOR la fotbal, editia a III-a 2019, care se 

desfasoara la Navodari , jud.Constanta in perioada 24-28 septembrie 2019. 

        Art. 2  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județului Maramureş; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Persoanelor interesate; 

- Se publică pe Site. 

           

     Seini la 12.09.2019     

                                                                                                                                                                                                 

                 Preşedinte de şedință                                                             Contrasemnează, 

                      Bodea Octavian                                                                        Secretar, 

                                                                                                                       Bud Ioan 


