
Romania 

Judetul Maramures 

Consiliul local al orasului Seini 

 

H O T A R A R E A  nr. 4 2 /2013 

Privind identificarea topografica a terenului situat in orasul Seini, str. P-ta Unirii, nr. 18, in 

suprafata de 20 mp si trecerea acestuia in domeniul privat al orasului Seini ;  

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 22.08.2013. 

           Avand in vedere : 

- Raportul de specialitate al Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini prin care se invedereaza necesitatea identificarii topografice a terenului 

situat in Seini str. P-ta Unirii nr. 18, in suprafata de 20 mp, pentru efectuarea demersurilor 

necesare inscrierii in Cartea Funciara a dreptului de proprietate privata a orasului Seini asupra 

acestui teren.  

- faptul ca terenul situat in or. Seini, str. P-ta Unirii nr. 18, este inregistrat la pozitia nr. 122 din 

anexa nr. 7 la HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al orasului Seini ; 

-  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, art.36, al 1 din Legea nr. 18/1991, 

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, Legii nr. 7/1996 a Cadastrului si 

publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .  

        In baza art. 36 al. 1,al. 2 lit. c, al. 5, art. 45 al. 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 identifica terenul situat in or. Seini, str. P-ta Unirii, nr. 18, in suprafata de 20 mp, 

identificat prin nr. cadastral 50820, acesta fiind inregistrat la pozitia nr. 122, din Anexa nr. 7 la 

HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al orasului Seini si se aproba trecerea in 

domeniul privat al orasului Seini a acestui teren. 

 Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

orasului Seini.  

         Art.3. Prezenta se comnica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures ; 

- Primarului orasului Seini ; 

- OCPI Maramures- Biroul de Carte Funciara ; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 22.08.2013 
 

              Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza 

                                                     Secretar,  Bud Ioan 


