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H O T Ă R Â R E A  nr. 65 / 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 7.11.2019 

 

 Având în vedere :  

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini 

cu privire la necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Seini pe anul 

2019. 

- Contractul de finanțare nr.13409 din 1.11.2019 prin care se alocă suma de 400.000 lei conform 

Hotărârii Consiliului Județean 230 din 29.10.2019 – sprijin de urgență pentru situații de 

extremă dificultate. 

- Proiectul de hotărâre. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al oraşului Seini; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile OG.nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 

2019, 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, Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG.752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA. 

  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 ; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Se publică pe Site. 

 

          Seini la 7.11.2019     

                                                                                                                                                                                               

                 Preşedinte de şedință                                                              Contrasemnează, 

            Adoreanu – Kraiger Zamfir                                                         Secretar general, 

                                                                                                                        Bud Ioan 
 


