
Primarul orașului Seini 

  D I S P O Z I Ț I A  nr. 195/2021 

privind convocarea Consiliului Local Seini în ședință ordinară la data de 

07.10.2021 

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  07.10.2021, orele 12,00,  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 01.10.2021 

                                                                                                   Primar, 

                                                                                 ec.Tulbure Gabriela Florica 

Avizat pentru legalitate, 

   Secretar general, 

     Sasca Ovidiu 

 

 

 

 

 



                                                                               Anexa la Dispozitia nr. 195/2021 

                                                                                     a Primarului orasului Seini 

 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

 

In conformitate cu Dispozitia primarului nr. 195 din 01. 10.2021 se convoaca Consiliul local 

al orasului Seini in sedinta ordinara care va avea loc in data de 07.10.2021, ora 12,00  la sediul 

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

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI: 
 

    1. Depunerea juramantului de catre consilierul supleant, domnul Golondzac Vasile – Partidul Social 

Democrat. 

    2. Proiect de hotarare privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Seini. Initiator 

primarul orasului Seini. Spre analiza comisia pentru administratie publica, ordine publica, respectarea 

drepturilor cetatenilor. 

 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 1 BIG COMMUNITY (Nº2019-2118/0124-001) și   

suportarea cheltuielilor aferente implementarii acestuia. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza 

comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Liceului 

Tehnologic Agricol Alexiu Berinde”, a Indicatorilor tehnico-economici și Devizul General. Initiator 

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

comisia  urbanism și amenajarea teritoriului. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de Finanţare şi a Devizului General estimativ pentru 

obiectivul „Modernizare străzi Oraș Seini, județul Maramureș”. Initiator primarul orasului Seini. Spre 

analiza comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante si comisia  urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de Finanţare şi a Devizului General estimativ pentru 

obiectivul „Modernizare străzi  în Viile Apei și Seini”. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza 

comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante si comisia  urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

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

Tribunalului Maramures, in dosar nr. 1941/100/2021. Initiator primarul orasului Seini. Spre analiza 

comisia de dezvoltare economico – sociala, buget – finante. 

8. 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. 

9. 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 


