
 
                                      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. 23/2020 
 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 

2020 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedință ordinară la data de 30.04.2020 

 

 Având în vedere :  

 -      Decizia nr. 7 din 22.04.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Maramures prin care se repartizeaza pe unitatile administrativ teritoriale ale judetului 

Maramures influente a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pa 

anul 2020 si a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2020 pe unitatile administrativ – 

teritoriale ale judetului Maramures. 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- 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 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 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. Prezenta se comunică : 

- Instituției Prefectului Județul Maramureş ; 
- Administratiei judetene a Finantelor Publice Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Se publică pe site. 

 

          Seini la 30.04.2020     

                     Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează, 

                Sopoian Raluca                                                        Secretar general 

                                                                                                  Danci Gabriela 
 


