
 

 
                                         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.32/2020 
 

privind aprobarea suportarii din bugetul local al Orasului Seini a sumei de 500 lei, catre Grabovsky 

Iosif si Goleanu Maria, reprezentand cheltuieli de judecata, conform Sentintei civile nr. 5506/2019, 

a Judecatoriei Baia Mare 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 29.06.2020 

 

 Avand in vedere :  

- Dispozitiile sentintei civile nr. 5506/2019 pronuntata de judecatoria Baia Mare in dosarul nr. 

12715/182/2016 avand ca obiect fond funciar, prin care s-a admis in parte cererea formulata de 

petentii Grabovsky Iosif si Goleanu Maria si s-a dispus achitarea cheltuielilor de judecata in 

suma de 500 lei catre petenti;   

- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini, cu privire la necesitatea achitarii cheltuielilor de judecata in suma de 500 lei ; 

- 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, legii 227/2015 privind 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. 

    În baza art. 129 și 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 suportarea din bugetul local al Orasului Seini a sumei de 500 lei reprezentand 

cheltuieli de judecata in dosar nr. 12715/182/2016, catre petentii Grabovsky Iosif si Goleanu Maria 

       Art.2. Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures ; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Un exemplar se afiseaza. 

     

 Seini la 29.06.2020      

                                                                                                                      Contrasemneaza 

         Presedinte de sedinta                                       Secretar general, 

                                                                      Danci Gabriela   

 

    
 


