România
Județul Maramureș
Orașul Seini
Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000
HOTĂRÂREA NR. 54 / 2020
privind aprobarea cofinantarii proiectului ’’ Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii
TIC sistemice in domeniul e- educatie, e- incluziune, e- sanatate si e- cultura – Sectiunea EEducatie
Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa extraordinară la data de 14.10.2020
Având în vedere:
- Adresa nr. 2987/14.10.2020 a Liceului Tehnologic Agricol ‚’’Alexiu Berinde’’ Seini;
- Raportul Biroului proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului
Seini, cu privire la necesitatea aprobării cofinantarii acestui proiect;
- Proiectul de hotărâre;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini;
- Avizul favorabil al secretarului general al oraşului Seini.
În temeiul legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, OUG nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea
de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor
didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus
SARS-CoV-2;
În baza prevederilor art. 129, al. 1, al. 2, lit. e, al. 9, lit. c și art. 196, al. 1, lit. a, din OUG
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă cofinantarea proiectului ’’ Imbunatatirea continutului digital si a
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e- educatie, e- incluziune, e- sanatate si e- cultura –
Sectiunea E- Educatie;
ART 2. Se aprobă suportarea din bugetul local al orasului Seini a sumei de 24.691,24 lei ( 5.111
euro) reprezentand 2% din valoarea eligibila a proiectului.
ART 3. Se împuternicește doamna primar Gabriela Florica Tulbure să semneze toate actele
necesare în numele Orașului Seini.
ART 4. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
- Primarului Orașului Seini;
- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Serviciului proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Se publica pe site.
Seini la 14.10.2020
Preşedinte de şedinţă
Bodea Octavian
Contrasemnează,
Secretar general,
Danci Gabriela

