
Consiliul Local Orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A   nr. 3 7 / 2013 
 

Privind aprobarea vanzarii cladirii Scolii vechi  din Viile Apei nr. 73 

 si insusirea Raportului de evaluare ;  
 

 

        Consiliul Local Orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 22.08.2013; 
 

 Avand in vedere : - faptul ca, cladirea Scolii vechi din Viile Apei este intr-o stare 

avansata de degradare, iar in bugetul local nu avem fonduri financiare pentru repararea 

acesteia iar in aceasta cladire nu se desfasoara activitati educative; 

- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de sp. al primarului orasului ; 

- Raportul de evaluare intocmit pentru terenul si constructia situate in or. Seini, sat 

Viile Apei nr. 73 ; 

- 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, OG 112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor 

corporale care alcatuiesc domeniul public al oraselor si al unitatilor administrative 

teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 571/2003 privind Codul fiscal 

cu modificarile ulterioare, HG 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Codului fiscal cu modificarile ulterioare, Legii 273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In baza art. 36 alin.1 si 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 vanzarea cladirii Scolii vechi din Viile Apei nr. 73 si a terenului 

aferent in suprafata de 582 mp, catre actualul chirias.  

          Art.2. Se insuseste „Raportul de evaluare“ intocmit de catre dl Mare Marcel  

evaluator autorizat. Pretul minim de vanzare este de 36.100 lei echivalentul a 8402 E.  

          Art.3. Vanzarea se va face de comisia de licitatii, evaluari, receptii si vanzari din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Seini .  

   Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Comisiei de licitatii si vanzari.  

- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de sp. al primarului orasului.  

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

- Un exemplar se afiseaza. 
 

 

Seini la 22.08.2013 
 
 

 

 Presedinte de sedinta                      Contrasemneaza 

           Talpos Radu                                                           Secretar,  Bud Ioan 


