
Consiliul local orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A  nr. 2 4  / 2012 
 

Privind aprobarea vinzarii unui imobil, teren in suprafata de 588 mp  
din domeniul privat al orasului Seini si insusirea raportului de evaluare ; 

 
 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 10.04.2012: 
 

 Avind in vedere : - solicitarea d-lui Campan Sorin de a cumpara terenul pe care il are 
concesionat si pe care a ridicat o fundatie in vederea construirii de locuinte ;   
- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ;  
- Raportul de evaluare intocmit pentru acest teren situat in Seini, str. Aurel Vlaicu nr. 27 ;  
- 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, Legii 571/2003 
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;   
 In baza art. 36 al. 1, al. 2, lit.c , al. 5, lit b art. 123, 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 : 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba vinzarea imobilului -teren in suprafata de 588 mp  situat in or. Seini, 
str. A.Vlaicu, nr. 27 din domeniul privat al orasului Sein, identificat in CF 51526 nr. 
cadastral 51526, catre dl. Campan Sorin actualul detinator al constructiilor de pe acest 
teren (fundatie). 
 Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare intocmit de SC Eval Consulting SRL Baia 
Mare, pentru terenul situat in or. Seini str. A.Vlaicu nr. 27 in suprafata de 588 mp , Pretul 
minim de vanzare este de 15644,6 lei echivalentul a 3580 Euro.   
     Art.3. Vinzarea se va face de catre Comisia de licitatii, evaluari, acordare lucrari, 
receptii si vinzari din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului.  
     Art.4. Prezenta se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 
- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
- Comisiei de licitatii, evaluari, acordare lucrari, receptii si vinzari. 
- Un exemplar se afiseaza. 
 
Seini la 10.04.2012                                            

  Presedinte de sedinta     Contrasemneaza 
                  Secretar, Bud Ioan 
 


