
ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

 

HOTARAREA nr. 72/2019 
 

privind aprobarea transformarii unui post de executie vacant din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului orasului Seini  - Serviciul Politia locala din Politist local principal, 

clasa III, in Politist local debutant, clasa III  

 

 

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 19.12.2019 

 

Avand in vedere: 

- Raportul Serviciului Politia locala din cadrul Aparatului de specialitate a1 primarului orasului 

Seini cu privire la necesitatea transformarii unui post de Politist local – Principal, clasa III, in 

Politist local debutant, clasa III; 

- Proiectul de hotarare. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini. 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a.  

In baza art.129, a1.1, lit. d, al.7, lit. g si h si art. 196, al 1, lit. a din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

 

HOTARASTE 

 
Art.1. Se aproba transformarea unui post de executie vacant din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului orasului Seini – Serviciul Politia locala din Politist local principal, 

clasa III, in Politist local debutant, clasa III. 

 

Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Serviciului Politia locala din cadrul Aparatului de specialitate a1 primarului; 

- Se afiseaza; 

- Se publica pe site. 

 

 

 

Seini la 19.12.2019 

 

 

              Presedinte de sedinta Contrasemneaza 
                   Bodea Octavian                                                            Secretar,  

     Bud loan 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

Comisia  administratie publica 
 

 

A V I Z 

 

 

Comisia pentru administratie publica din cadrul Consiliului Local al 

orasului Seini luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea 

transformarii unui post de executie vacant din cadrul Aparatului de specialitate 

al primarului orasului Seini  - Serviciul Politia locala din Politist local 

principal, clasa III, in Politist local debutant, clasa III si tinand cont de 

propunerile facute il: 

 

 

Avizează   favorabil 

 

 

Comisia:   

1. Micle Ovidiu _______________ 

2. Pop Mihai  ________________ 

3. Bodea Octavian _______________ 

4. Sasca Ovidiu ______________ 

5. Adoreanu Zamfir _______________ 

 

Seini la  

    13.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primaria orasului 

Seini  

 

A V I Z 

 

 

Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare privind aprobarea transformarii unui 

post de executie vacant din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini  - 

Serviciul Politia locala din Politist local principal, clasa III, in Politist local debutant, clasa III  

constata legalitatea acestuia si il: 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

   Seini la  

13.12.2019 

 

                                                                              Secretar,                                                                                                                                          

                                                                              Bud Ioan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 R O M Â N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

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

 

PROIECT DE HOTARARE  2019 

 

privind aprobarea transformarii unui post de executie vacant din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini  - Serviciul Politia locala 

din Politist local principal, clasa III, in Politist local debutant, clasa III  

 

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 19.12.2019 

 

Avand in vedere: 

- Raportul Serviciului Politia locala din cadrul Aparatului de specialitate a1 

primarului orasului Seini cu privire la necesitatea transformarii unui post de 

Politist local – Principal, clasa III, in Politist local debutant, clasa III; 

- Proiectul de hotarare. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini. 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

Partea a VI-a.  

In baza art.129, a1.1, lit. d, al.7, lit. g si h si art. 196, al 1, lit. a din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ: 

 

 

HOTARASTE 

 

Art.1. Se aproba transformarea unui post de executie vacant din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini – Serviciul Politia locala din 

Politist local principal, clasa III, in Politist local debutant, clasa III. 

 

Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Serviciului Politia locala din cadrul Aparatului de specialitate a1 primarului; 

- Se afiseaza; 

- Se publica pe site. 

 

 

Seini la 

19.12.2019 

 

Primar, 

ec.Tulbure Gabriela Florica 
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