
JUDEŢUL MARAMURES 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 2/2011 

 
privind aprobarea Asocierii Consiliului Local al Oraşului Seini cu Consiliile locale ale comunelor: Doba, 

Terebeşti, Vetiş, Viile Satu Mare, Socond, Pir, Vama, Cămârzana, Târşolţ, Craidorolţ, Tarna Mare, 
Călineşti Oaş şi a Oraşului Ardud în vederea constituirii regiei publice„ Ocolul Silvic Ardud” 

 
 

               Consiliul Local Seini, întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.01.2011;  
               Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului cât şi Nota de Fundamentare; 
- raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economoco-sociale, buget – finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii, comerţ; 
- Avizul comisiei de specialitate ; 

- Azivul secretarului orasului; 
- Prevederile art.10, 12, 14 şi 15 ale Titlului II, Administrarea fondului forestier naţional din Codul 
Silvic, Legea nr.46/2008; 
- Prevederile Ord 904/2010 cu privire la aprobarea procedurilor privind constituirea si autorizarea 
ocoalelor silvice si atributiile acestora; 
- Prevederile art.12 (1,2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 
- prevederile art.136 (4) din Constituţia României, republicată; 
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
       În temeiul prevederilor art.36, al 1, al. 2, al. 7, lit.a şi c, raportate la prevederile art.45 (2), lit.f din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată ulterior, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Seini prin Consiliul Local al Oraşului Seini cu Consiliile locale ale 
comunelor: Doba, Terebeşti, Vetiş, Viile Satu Mare, Socond, Pir, Vama, Cămârzana, Târşolţ, 
Craidorolţ, Tarna Mare, Călineşti Oaş  şi a Oraşului Ardud în vederea constituirii regiei publice locale „ 
Ocolul Silvic Ardud” 
Art.2. Se aprobă constituirea Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Ardud” pentru gospodărirea şi 
administrarea fondului forestier, proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale enumerate 
la art.1, împreună cu Actul constitutiv, Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, 
cu personalitate juridică proprie şi sediul in loc. Ardud, str. Nouă, nr.1, jud. Satu Mare conform 
Anexelor 1-3 la prezenta Hotărâre, din care fac parte integrantă. 
Art.3. Se stabileste suma de 1.000,00 lei , aport propriu pentru fiecare  asociat al regiei , suma ce se 
va vira in contul Ocolului silvic Ardud; 
Art.4. Se împuterniceşte d-l Adoreanu Kraiger Zamfir, primar al Oraşului Seini, cetăţean român,. 
nascut la 24.08.1965.in loc Cluj Napoca, posesor al seriei CI – MM  - 191304, eliberat de Orasul Seini, 
să reprezinte Consiliul Local al Oraşului Seini în vederea a tot ce reprezintă această asociere. 
Art.5. Prezenta Hotărâre a fost aprobată cu un nr. de……voturi din ….. consilieri prezenţi la şedinţă. 
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul şi 
secretarul  Oraşului Seini. 
Art.7. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului Oraşului Seini şi se 
transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş, 
- Consiliul Local Seini, 
- Ocolul Silvic Ardud. 
 
Seini la 13.01.2011 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       Secretarul Oraşului 

 


