
Consiliul local al orasului Seini  

 

H O T A R A R E A   nr. 94 /2014 

 

privind aprobarea executarii unui bazin de inot in orasul Seini si predarea terenului pentru amplasament catre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii - CNI ; 

  

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 18.12.2014; 

 

Avand in vedere: 

- Oportunitatea de a obtine fonduri in vederea executarii unui bazin de inot in orasul Seini; 

- Raportul prezentat de Casa de cultura Seini cu privire la necesitatea construirii unui bazin de inot in orasul 

Seini; 

- Expunerea de motive prezentata de Primarul orasului Seini; 

- Proiectul de hotarare; 

- 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare  ;   

           In conformitate cu prevederile, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare, O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind 

infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI – SA. 

 In baza art. 36, al. 1 al. 2, litera d, al.6, lit. a pct. 6, art. 45 al.3, 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 executarea lucrarilor de investitii pentru proiectul ‘’Bazin de inot’’ in orasul Seini, 

str. M.Eminescu langa Sala de sport. 

      Art. 2. Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 

Compania Nationala de Investitii CNI-SA, pe baza de protocol, a amplasamentului – teren situat in Seini 

si aflat in administrarea Consiliului local Seini, in suprafata de 3920 mp. identificat in CF nr. 5684, nr. 

topo 983/1/2/4, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre CNI a obiectivului de 

investitii ‘’Bazin de inot’’ 

 Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul local al orasului Seini pentru: 

- lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului 

- racorduri la utilitati (electrica, apa, canal, gaz) 

- intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii 

Art. 4. Consiliul local al orasului Seini se obliga sa asigure in conditiile legii, suprafetele de teren 

necesare pentru depozitarea si organizarea santierului. 

Art. 5.  Consiliul local al orasului Seini se obliga ca dupa predarea amplasamentului si a obiectivului 

realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 

Art. 6.  Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul local al orasului Seini pentru alte cheltuieli 

de servicii si lucrari neeligibile. 

Art. 7. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului  judetul Maramures. 

- Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – CNI-SA 

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

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini ; 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 18.12.2014 

 

Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza  

                                                                                                                        Secretar, 

                                         Bud Ioan  


