
Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A  nr. 83/2014 
 

privind aprobarea vinzarii unui teren din domeniul privat  

al orasului Seini; 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 21.11.2014: 
 

 Avind in vedere : - solicitarea l-lui Adoreanu Kraiger Zamfir Ioan de a cumpara 

suprafata de teren de 22 mp aferenta constructiei, situat in or. Seini, str. M.Eminescu ;     

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ;  

- Proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Seini;  

- 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.   

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 571/2003 

privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare ;   

 In baza art. 36 al. 1, al. 2, lit.c , al. 5, lit b, art. 123, art. 45, al.3 si art. 115 al. 1 lit b 

din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare : 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba vinzarea imobilului -teren in suprafata de 22 mp  situat in or. Seini,  

str. M.Eminescu, identificat in CF ___, nr. cadastral _____, din domeniul privat al orasului 

Seini, catre actualul detinator al constructiei ;  

 Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare intocmit pentru terenul in suprafata de 22 mp 

de catre Evaluator autorizat Mare Marcel. 

          Art.3. Cheltuielile ce s-au facut pentru intocmirea Raportului de evaluare si inscrierea 

in CF  vor fi recuperate de la cumparator. 

          Art.4. Vinzarea se va face de catre Comisia de licitatii, evaluari, acordare lucrari, 

receptii si vinzari din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

   Art.5. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Comisiei de licitatii, evaluari, acordare lucrari, receptii si vinzari. 

- D-lui Adoreanu Kraiger Zamfir Ioan . 
 

Seini la 21.11.2014 
                             
  Presedinte de sedinta     Contrasemneaza 

                  Secretar, Bud Ioan 


