
                                                   R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

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

 

H O T A R A R E A  nr. 14/2020 

 

privind aprobarea Raportului primarului orasului Seini referitor la starea economico – sociala, 

gestionarea domeniului public a orasului Seini si a Contului de executie bugetara pe anul 2019 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 26.03.2020 

 

 Avand in vedere :  

- Raportul prezentat de primarul orasului Seini cu privire la starea economico – sociala si 

gestionarea domeniului public a orasului Seini si Contul de executie bugetara pe anul 2019 prezentat 

de Seful Serviciului economic. 

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul comisiei buget-finante  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 , Legii 227/2015, Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, 

H.G.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Ordinului 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea 

si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2018, 

  În baza art. 129, art.139, al.3, art. 155 al. 1 lit. c, alin. 4 lit. c si art.196 alin.1, lit. a din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ;    

H O T A R A S T E 

 

 

Art. 1 - Se aproba Raportul prezentat de primarul orasului Seini cu privire la starea economico – 

sociala si de mediu a orasului Seini, gestionarea domeniului public pe anul 2019 conform anexei I, 

care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2 - Se aproba Contul de executie bugetara si situatiile financiare anuale la 31.12.2019, conform 

anexei II, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art. 3  – Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- DGFP Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul primariei. 

           

     Seini la 26.03.2020  

                                                                                                                                                                                                     

           Presedinte de sedinta                                                                        Contrasemneaza, 

               Crisan Artur                                                                                   Secretar general, 

                                                                                                                        Danci Gabriela 


