Consiliul Local Orasenesc Seini
H O T A R A R E A nr. 12 / 2011
privind atestarea apartenentei la domeniul public al orasului Seini a imobilelor –
cladirea Scolii nr. 3 Seini si a terenului aferent in suprafata de 2878 mp;
Consiliul Local Orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 2.02.2011;
Avand in vedere :
Raportul prezentat de Biroul urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului orasului Seini cu privire la necesitatea notarii in CF a cladirii Scolii genrale nr. 3
Seini si a terenului aferent;
Documentatia cadastrala intocmita de catre ing. Expert Ardelean Alexandru ;
Proiectul de hotarare;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ;
Avizul secretarului orasului
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 7/1996 a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile ulterioare, Ordinul 634/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor
cadastrale in vederea inscrierii in CF cu modificarile si completarile ulterioare, HG 934/2002
privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, Anexa 7 – Inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al orasului Seini .
In baza art. 36, alin.1, alin. 2 lit. b, al. 4 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;
HOTARASTE
Art.1. Se atesta apartenenta la domeniul public al orasului Seini a imobilelor:
- Cladirea Scolii nr. 3 – parter cu suprafata construita de 283 mp
- Magazie cu suprafata construita – 45 mp
- Terenul aferent cu suprafata de 2878 mp identificat in CF 2176, nr. topo 3926/9 si 3926/10
situate in or. Seini str. Baii nr. 188/a, acestea fiind inregistrate la pozitia 52 si 118 teren
aferent constructiilor din Anexa 7 la HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al
orasului Seini.
Art.2. Prezenta se comunica:
Institutiei Prefectului Judetul Maramures.
Consiliului Judetean Maramures.
O.C.P.I. Maramures.
Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al Primarului orasului..
Biroului urbanism din cadrul Ap.de specialitate al Primarului orasului .
Un exemplar se afiseaza.
Seini la 2.02.2011
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar, Bud Ioan

