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HOTARÂREA nr. 70/2019 
 

privind aprobarea  asocierii cu unele SC, instituții și persoane fizice pentru cooperare în vederea 

implementării proiectului ’’ Creșterea gradului de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea 

unui lanț scurt de aprovizionare și organizare de ateliere de lucru în domeniul pomicol pentru copii, la 

nivel de piață locală’’ 

 

Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2019 

 

Având în vedere: 

 

       -   Oportunitatea de a implementa proiectul ’’ Creșterea gradului de promovare a alimentației 

sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare și organizare de ateliere de lucru în domeniul 

pomicol pentru copii, la nivel de piață locală’’; 

      -    Expunerea de motive prezentată de primarul orașului Seini; 

      -    Proiectul de hotărâre; 

      -    Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

      -    Avizul secretarului general al orașului Seini. 

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

cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare, 

În baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. r, alin. 9, lit.a, art. 139 alin. 1 și art. 196, alin. 

1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea orașului Seini prin primăria orașului Seini cu următoarele SC, instituții 

și PF: 

1. AGO –BIO – AGRO - SRL cu sediul în Seini, str. Între Văi, nr. 11; 

2. Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde din Seini; 

3. Balsec SRL – Seini, str. Piața Unirii, nr. 18; 

4. Vanyi Agneta Etti – PF – Seini, str. Seinel, nr. 7 

5. Dragonvet SRL – Seini, str. Piața Unirii, nr. 24; 

            6. Parohia reformată – Viile Apei, pentru cooperare în vederea implementării proiectului  

,,Creșterea gradului de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de 

aprovizionare și organizare de ateliere de lucru în domeniul pomicol pentru copii, la nivel de piață locală’’ 

             Art. 2. Se împuternicește d-na primar Tulbure Gabriela să reprezinte orașul Seini în cadrul acestui 

parteneriat ca și responsabil de proiect și să semneze unde va fi nevoie. 

            Art. 3.  Prezenta se comunică: 

- Instituției Prefectului Județul Maramureș ; 

- Primarului orașului Seini ; 

- Părților care s-au asociat ; 

- Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orașului ; 

- Un exemplar se publică pe site. 

 

Seini la 26.11.2019 

 Președinte de ședință,                               Contrasemnează, 

             Baltoș Marius                                                                       Secretar general 



                                                                                                                 Bud Ioan 
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