Consiliul local al orasului Seini

H O T A R A R E A nr. 15 /2011
privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri din domeniul privat al orasului Seini

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 24.03.2011;
Avind in vedere : - Solicitarea d-lui Rus Dumitru din orasul Seini, str. Victoriei
nr. 1 de a se aproba dezmembrarea unor terenuri;
- Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, vizat de
OCPI Maramures cu nr. 31510/21.08.2010 ;
- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
orasului Seini ;
- Proiectul de hotarare ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ;
- Avizul secretarului orasului ;
In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 7/1996 a
Cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile ulterioare, Ordinului
634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a
documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in C.F. cu modificarile si completarile
ulterioare
In baza art. 36, al. 1 al. 2, litera b, al.4, 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:
HOTARASTE
Art.1. Se aproba dezmembrarea imobilului – teren din domeniul privat al orasului
Seini identificat prin nr. topo 2718/4/2/1 inscris in C.F. 1213 a localitatii Seini in numere
topo noi, astfel :
– nr. topo 2718/4/2/1/1 in suprafata de 3877 mp si nr. topo 2718/4/2/1/2 in suprafata de
599 mp
Art.2. Se aproba comasarea nr. topo 2718/3 in suprafata de 150 mp, nr. topo
2718/4/2/1/2 in suprafata de 599 mp, inscrise in CF nr. 1213 in nr. cadastral 50809 si
inscrierea dreptului de folosinta in favoarea lui Rus Dumitru asupra cotei de 150/749 mp
Art.3. Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Maramures.
- O.C.P.I. - Maramures ;
- D-lui Rus Dumitru.
- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului
Seini ;
- Un exemplar se afiseaza.
Seini la 24.03.2011
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar,
Bud Ioan

