
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 
H O T A R A R E A   nr. 76 / 2019 

 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru proiectul de investitii ‘’ Restaurarea 

monumentului istoric Casa Bay din orasul Seini, in vederea infiintarii unui Centru multicultural si 

aprobarea cofinantarii de la bugetul local in proiectul ‘’Cultura in oglinda – restaurarea Casei Bay din 

orasul Seini si a Salii de concerte din Kalus - Ucraina 

 

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

         Avand in vedere :  

         -   Oportunitatea de a implementa proiectul ‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay in 

vederea infiintarii unui Centru multicultural - ‘’Cultura in oglinda Casa Bay si Sala de concerte din Kalus  

- Raportul prezentat de Serviciul economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini, cu privire la necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico – economici actualizati 

pentru Proiectul Restaurarea Casei Bay si aprobarea cofinantarii de la bugetul local al orasului 

Seini ; 

- Devizul general reactualizat prezentat; 

- 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  Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu 

modificarile si completarile ulterioare, H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

          In baza art. 129, al. 1 al. 2, lit b, al. 4, lit a, d si e, art. 139, al. 1 si art. 196 al.1, lit. a din OUG 

57/2019, privind Codul administrativ: 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba  Devizul general si Indicatorii tehnico – econimici actualizati pentru investitia 

‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay din orasul Seini, in vederea infiintarii unui Centru 

multicultural si aprobarea cofinantarii – actualizate de la bugetul local in proiectul ‘’Cultura in 

oglinda – restaurarea Casei Bay din orasul Seini si a Salii de concerte din Kalus – Ucraina, conform 

anexei 1 si 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art. 2. Prezenta se comunica : 

                - Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

                - Primarului orasului Seini ; 

           - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

           - Serviciului proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

                - Un exemplar se afiseaza. 

          

 Seini la 19.12.2019  

             Presedinte de sedinta,                                                                         Contrasemneaza    

                                                                                                                       Secretar,  Bud Ioan 

 

 

 

 



Consiliul local al orasului  Seini 

Comisia  buget – finante  

  

 

 

A V I Z 

 

            Comisia buget – finante  din   cadrul  Consiliului local Seini, luand in dezbatere 

proiectul de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru 

proiectul de investitii ‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay din orasul Seini, in 

vederea infiintarii unui Centru multicultural si aprobarea cofinantarii de la bugetul local in 

proiectul ‘’Cultura in oglinda – restaurarea Casei Bay din orasul Seini si a Salii de concerte 

din Kalus - Ucraina, si tinand cont  de propunerile facute: 

 

                                                    A v i z e a z a     f a v o r a b i l 

 Comisia:   

 

1. Bodea Octavian _______________ 

2. Golondzac Vasile  ________________ 

3. Muresan Nicolae _______________ 

4. Cotuna Alexandru ______________ 

5. Adoreanu Zamfir _______________ 

 

                                  Seini la  

                                13.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Primaria orasului 

         Seini  

 

 

 

 

 

 

A V I Z 

 

 

Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare privind  aprobarea Indicatorilor 

tehnico – economici actualizati pentru proiectul de investitii ‘’ Restaurarea monumentului 

istoric Casa Bay din orasul Seini, in vederea infiintarii unui Centru multicultural si 

aprobarea cofinantarii de la bugetul local in proiectul ‘’Cultura in oglinda – restaurarea 

Casei Bay din orasul Seini si a Salii de concerte din Kalus - Ucraina 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 Indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru proiectul de investitii ‘’ Restaurarea 

monumentului istoric Casa Bay din orasul Seini, in vederea infiintarii unui Centru multicultural si 

aprobarea cofinantarii de la bugetul local in proiectul ‘’Cultura in oglinda – restaurarea Casei Bay din 

orasul Seini si a Salii de concerte din Kalus - Ucraina 

 

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

         Avand in vedere :  

         -   Oportunitatea de a implementa proiectul ‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay in 

vederea infiintarii unui Centru multicultural - ‘’Cultura in oglinda Casa Bay si Sala de concerte din Kalus  

- Raportul prezentat de Serviciul economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini, cu privire la necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico – economici actualizati 

pentru Proiectul Restaurarea Casei Bay si aprobarea cofinantarii de la bugetul local al orasului 

Seini ; 

- Devizul general reactualizat prezentat; 

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

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

     In conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu 

modificarile si completarile ulterioare, H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

          In baza art. 129, al. 1 al. 2, lit b, al. 4, lit a, d si e, art. 139, al. 1 si art. 196 al.1, lit. a din OUG 

57/2019, privind Codul administrativ: 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba  Devizul general si Indicatorii tehnico – econimici actualizati pentru investitia 

‘’ Restaurarea monumentului istoric Casa Bay din orasul Seini, in vederea infiintarii unui Centru 

multicultural si aprobarea cofinantarii – actualizate de la bugetul local in proiectul ‘’Cultura in 

oglinda – restaurarea Casei Bay din orasul Seini si a Salii de concerte din Kalus – Ucraina, conform 

anexei 1 si 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art. 2. Prezenta se comunica : 

                - Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

                - Primarului orasului Seini ; 

           - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

           - Serviciului proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

                - Un exemplar se afiseaza. 

          

 Seini la 19.12.2019  
 

Primar, 

ec.Tulbure Gabriela Florica 
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