
Primarul orașului Seini 

 

  D I S P O Z I Ț I A  nr. 75/2020 

 

privind convocarea Consiliului Local Seini în ședință ordinară la data de 

28.05.2020 

 

 

Primarul orașului Seini: 

 

Având în vedere prevederile  art. 155, al.1, lit.b, al. 3, din OUG.57/2019 

privind Codul Administrativ: 

 

D I S P U N E 

 

 Art. unic. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al orașului Seini 

pentru data de  28.05.2020, orele 16,00 la sediul Centrului de afaceri RO-UA Seini 

cu urmatorul: 

 

                                                  Proiect al ordinei de zi 

 

1. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul privat al orasului Seini a unor 

terenuri de pe Valea Rodinii sat Sabisa. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului aflat in 

domeniul privat al orasului Seini nr. Cad. 50296 in suprafata de 260 mp. in doua 

loturi si aprobarea alipirii lotului 1 nr. Cadastral 55496 in suprafata de 141 mp. 

cu imobilul cu nr. Cadastral 55504 in suprafata de 665 mp.  

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 309 

mp. situat in Seini pe strada Baii, nr.  25 si insusirea Raportului de evaluare. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea anularii accesoriilor aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si a facilitatilor fiscale la 

plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Registrului Agricol pentru 

perioada 2020 – 2024, doar in format electronic. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

cladiri, terenul aferent si taxa auto pentru unii contribuabili. 

7.  Probleme curente si interpelari. 

 

     Seini la: 22.05.2020 

 

                                                                                                        Primar, 

                                                                                         ec.Tulbure Gabriela Florica 

Avizat pentru legalitate, 

    Secretar general, 

    Danci Gabriela 
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