
 

Consiliul Local Orasenesc Seini 

 

H O T A R A R E A nr. 16/2013 
 

Privind aprobarea punerii la dispozitia proiectului « Extindere retea alimentare cu gaz metan pe  

str. G-ral Georgescu si Viilor din orasul Seini » a terenului in suprafata de 621 mp din domeniul 

public al orasului Seini, pentru executarea lucrarilor de extindere a retelei de gaz ;  

 

        Consiliul Local Orasenesc Seini, intrunit in sedinta ordinara la data de 5.04.2013 ;  

        Avand in vedere : -  Solicitarea cetatenilor de pe str. G-ral Georgescu si Viilor care doresc 

extinderea retelei de gaz pe cheltuiala lor ;  

- faptul ca orasul Seini nu dispune de fonduri financiare necesare pentru extinderea retelei de gaz ;  

- Raportul prezentat de Serviciul urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

orasului ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului. 

          In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, a H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 273/2006 privind finantele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare : 

          In temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu 

modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr.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, alin.4, lit. d, e, art. 45, alin.3 si art.115 alin.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 punerea la dispozitia proiectului  « Extindere retea alimentare cu gaz 

metan pe str. G-ral Georgescu si Viilor din orasul Seini » a terenului din domeniul public al 

orasului Seini, pe strazile G-ral Georgescu si Viilor pe o lungime de 1034 m si o latime de 0.6 m 

o suprafata totala de 621 mp pentru cetatenii de pe cele doua strazi in vederea extinderii retelei 

de gaz.  

             Art.2. Dupa terminarea lucrarilor de extindere a retelei de gaz terenul va fi readus la 

starea initiala. 

             Art.3. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari 

se imputerniceste primarul orasului Seini, ec. Tulbure Gabriela Florica.  

            Art. 4 Prezenta hotarare se comunica : 

  - Institutia Prefectului Judetul Maramures. 

  - Primarului orasului Seini. 

  - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

  - Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

  - Persoanelor interesate. 

  - Un exemplar se afiseaza. 

                                                                                       

Seini la 5.04.2013 
 

                 Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza 

                                                                                                         Secretar, Bud Ioan  


