
 
                                R O M ÂN I A 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A Ş U 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. 83  / 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 23.12.2019 

 

 Având în vedere :  

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la necesitatea rectificarii bugetului orasului Seini.  

- Decizia nr. 35/2019 emisa de Administratia Finantelor Publice Maramures prin care se 

reporteaza sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, finantarea 

cheltuielilor sectiunii de  functionare. 

- 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 OUG 71/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2019, a Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 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. 

  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 23.12.2019                                                                                                                                                           

                 Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează, 

                      Bodea Octavian                                                      Secretar, 

                                                                                                     Bud Ioan 



 

 

Consiliul  local  al  oraşului  Seini 

 

Comisia  buget – finanțe  

 

 

 

A V I Z 

 

          Comisia buget – finanțe  din cadrul Consiliului Local al oraşului Seini luând în 

dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2019şi ținând cont de propunerile făcute îl: 
 

 

Avizează   favorabil 

      

 

Comisia:   

1. Bodea Octavian ________________ 

2. Golondzac Vasile  ______________ 

3. Mureşan Nicolae _______________ 

4. Cotuna Alexandru ______________ 

5. Adoreanu Zamfir _______________ 

 

                                                                                        Seini la 

                                                                                       20.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primăria oraşului 

         Seini  

  

 

 

A V I Z 

 

 

           Secretarul oraşului Seini analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2019, constată legalitatea acestuia 

şi îl: 
 

Avizează favorabil 

 

 

  Seini la  

20.12.2019 

 

 

                                                                                                                                      

Secretar, 

Bud Ioan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                    R O M Â N I A 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A Ş U 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 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  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 23.12.2019 

 

 Având în vedere :  

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la necesitatea rectificarii bugetului orasului Seini.  

- Decizia nr. 35/2019 emisa de Administratia Finantelor Publice Maramures prin care se 

reporteaza sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, finantarea 

cheltuielilor sectiunii de  functionare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile OUG 71/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2019, a Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 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. 

  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 23.12.2019                                     
                                                                                                                                                                             

Primar, 

Tulbure Gabriela 


	Primăria oraşului

