Judetul Maramures
Consiliul local al orasului Seini
H O T A R A R E A nr. 44/2013
Privind aprobarea dezmembrarii, parcelarii, identificarii topografice si trecerii in domeniul privat al
orasului a imobilului – cladiri si teren in suprafata de 790 mp situat in Seini, str. N.Balcescu, nr. 36A;
Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 22.08.2013.
Avand in vedere :
- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini cu
privire la necesitatea notarii in CF a terenului si constructiilor in suprafata de 790 mp si trecerii acestora in
domeniul privat al orasului Seini ;
- Documentatia cadastrala intocmita – Plan de amplasament si delimitare;
- Proiectul de hotarare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini;
- Avizul secretarului orasului.
In conformitate cu prevederile art. 36, al. 1 din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare, 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, HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures –
Anexa 7, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Seini;
In baza art. 36 al. 1,al. 2 lit. b, al. 4, 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:
HOTARASTE
Art.1. Se aproba dezmembrarea, parcelarea si identificarea terenului in suprafata de 790 mp situat
in Seini, str. N. Balcescu, nr. 36A, inscris in CF nr. 52115, in baza planului de amplasament si delimitare,
care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza :
CF 1360 nr. topo vechi 637/3 in suprafata de 547 mp.
nr. topo vechi 637/4 in suprafata de 75 mp.
nr. topo vechi 638/3 in suprafata de 43 mp
nr. topo vechi 638/4 in suprafata de 175 mp Total - 840 mp.
Dupa dezmembrare se va atribui un nr. cadastral la tot lotul de 790 mp, 120 mp fiind notat in CF pe SC
Poliana Impex.
Art.2. Se identifica imobilul : constructii si teren in suprafata de 790 mp situat in Seini, str. N.
Balcescu nr. 36, fiind inregistrat la pozitia 70 si 118 din Anexa 7 la H.G. 934/2002 privind atestarea
domeniului public al orasului Seini.
Art.3.Se aproba trecerea din domeniul public al orasului Seini a imobilului – constructii si teren in
suprafata de 790 mp. in domeniul privat al orasului Seini .
Art.4. Prezenta se comunica:
Institutiei Prefectului -Judetul Maramures.
Consiliului judetean Maramures
O.C.P.I. Maramures
Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
Primarului orasului Seini.
Serviciului economic 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

