
Primarul orașului Seini 

  D I S P O Z I Ț I A  nr. 183/2021 

privind convocarea Consiliului Local Seini în ședință ordinară la data de 

13.09.2021 

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. 1. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al orașului Seini 

pentru data de  13.09.2021, orele 13,00,  la sediul Centrului de afaceri RO-UA 

Seini, str. Baii, nr. 8, conform documentului de convocare anexat. 

           Art. 2. Documentele inscrise in Proiectul ordinei de zi a sedintei sunt 

puse la dispozitia consilierilor locali al Consiliului local orasul Seini in format 

electronic. 

         Art. 3. Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi si indicarea 

comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de 

hotarari sunt prevazute in anexa la prezenta dispozitie. 

         Art. 4. Cu privire la proiectele de hotarare mentionate se pot formula  si 

depune amendamente in conditiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

        Art. 5. In conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. c, ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Maramures 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

  

Seini, la 07.09.2021 

                                                                                                   Primar, 

                                                                                 ec.Tulbure Gabriela Florica 

Avizat pentru legalitate, 

   Secretar general, 

    Danci Gabriela 

 

 

 

 

 



                                                                           Anexa la Dispozitia nr. 183/07.09.2021 

                                                                                     a Primarului orasului Seini 

 

 

 
C O N V O C A T O R 

 

 
In conformitate cu Dispozitia primarului nr. 183 din 07.09.2021 se convoaca Consiliul local al 

orasului Seini in sedinta ordinara care va avea loc in data de 13.09.2021, ora 13,00  la sediul Centrului de afaceri 

RO-UA Seini, str. Baii, nr. 8, cu urmatorul 

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI: 

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Initiator 
primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru administratie publica, ordine publica, respectarea drepturilor 

cetatenilor. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata Curtii de Apel 

Cluj in faza de recurs cu privire la Sentinta nr. 1163/29.07.2021 de suspendare a dispozitiei primarului nr. 

105/11.06.2021, in dosar nr. 1526/100/2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare 

economico – sociala, buget – finante. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata Tribunalului 

Maramures in dosar nr. 1526/100/2021 avand ca obiect anularea dispozitiei primarului nr. 105/11.06.2021. 

Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea asigurarii apararii in fata Tribunalului 

Maramures in dosar nr. 1804/100/2021 avand ca obiect anularea H.C.L. nr. 38/2021, HCL 49/2021 si HCL 

59/2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

5. Privind aprobarea angajarii unui avocat in vederea formularii contestatiei impotriva Deciziei nr. 206  din 

01.09.2021 a MDLPA si a Notei de neconformitate din 13.07.2021 si a asigurarii apararii și asigurarea apărării în 

dosarul astfel format în fața Tribunalului Maramureș pentru obiectivul „Reintegrare Socială la Seini”. Initiator 

primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici și Devizul General reactualizaţi pentru 

obiectivul „Pod rutier peste râul Someș între orașul Seini și comuna Pomi, în punctul de trecere cu bacul”. Initiator 

primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut din Trezoreria Statului. Initiator primarul 

orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

8. 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. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Seini pe anul 2021 

si a modificarii listei de investitii. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico 

– sociala, buget – finante. 

10. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru asociatia ‘’Club sportiv Seini’’. Initiator 

primarul orasului Seini. Spre analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

11. Probleme curente si interpelari. 

Documentele inscrise in Proiectul ordinei de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai 

orasului Seini in format electronic. 
Comisiile de specialitate vor transmite avizele asupra proiectelor analizate secretarului general al 

unitatii administrativ teritoriale cel mai tarziu in ziua sedintei. 

Cu privire la proiectele de hotarare mentionate, se pot formula si depune amendamente in conditiile art. 
138, alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

  

Primar, 
ec. Tulbure Gabriela Florica 


