
Primarul orașului Seini 

  D I S P O Z I Ț I A  nr. 75/2021 

privind convocarea Consiliului Local Seini în ședință ordinară la data de 20.05.2021 

Primarul orașului Seini: 

Având în vedere prevederile art. 133 alin 1, art. 134, lit. a, 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  20.05.2021, orele 12,00,  la sediul Centrului de afaceri RO-UA Seini cu urmatorul: 

                                               Proiect al ordinei de zi 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la SC 

Centrul de Afaceri RO –UA SRL. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de 

dezvoltare  economico – sociala, buget – finante. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Seini 

pentru perioada 2021 - 2027. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura, comert si agricultura. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Seini 2021 - 

2027. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru  pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecţia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comert si 

agricultura. 

4. Proiect de hotarare privind aprobare construire locuinta unifamiliala (parter) imprejmuire 

proprietate, racordari si bransament la reteaua de utilitati – faza PUD. Initiator primarul orasului 

Seini. Spre analiza comisia pentru  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului 

conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comert si agricultura. 

5. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a Statiei de Biogaz Seini. Initiator 

primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 

mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comert si agricultura si comisia de 

dezvoltare  economico – sociala, buget – finante. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenul aferent si taxa 

auto pentru unii contribuabili. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare  

economico – sociala, buget – finante. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Regulamentului de ordine interioara al Aparatului 

de specialitate al primarului. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza, comisia pentru 

administratie publica, ordine publica, respectarea drepturilor cetatenilor. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii al Aparatului 

de specialitate al primarului orasului Seini. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia 

pentru administratie publica, ordine publica, respectarea drepturilor cetatenilor. 

9. Probleme curente si interpelari. 

 

Seini, la 14.05.2021 

                                                                                                   Primar, 

                                                                                 ec.Tulbure Gabriela Florica 

Avizat pentru legalitate, 

   Secretar general, 

    Danci Gabriela 

 


