
Consiliul local al orasului Seini  

 
 

H O T A R A R E A  nr.  33/2013 
 

Privind aprobarea preluarii gratuite in domeniul public 

al orasului Seini a unui teren in suprafata de 850 mp 

de la Stauder Maria pentru amenajare drum ; 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

22.08.2013 ; 

  Avind in vedere :  

     -    Faptul ca pentru accesul cetatenilor la proprietati in locul numit Toag – dupa 

gara trebuie amenajat un drum si ca terenul este privat, iar d-na Satuder Maria 

doreste sa doneze teren pentru amenajarea drumului de acces.  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului ; 

- Documentatia cadastrala intocmita ;   

- 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, a 

Legii 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si 

completarile 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 ; 

  In baza art. 36, al. 1, al. 2, lit. c, al. 5, art. 121, al. 3, 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 preluarea gratuita in domeniul public al orasului 

Seini a terenului in suprafata de 850 mp de la d-na Stauder Maria domiciliata in or. 

Seini str. Somes, nr. 23, pentru amenajare drum Toag dupa Gara, identificat in CF 

nr. 52086, nr. cad 52086.  

  Art.2. Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Consiliului Judetean Maramures.  

- D-nei Stauder Maria .  

- Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului  Seini. 

- Serviciului urbanism din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului  Seini. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
Seini la 22.08.2013 
 

  Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 

               Secretar, 

                                                                              Bud Ioan 


