
Consiliul local orasenesc Seini 

 

 

H O T A R A R E A   nr. 54 / 2013 
 

privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata 

de 500 mp Bisericii Greco-Catolice Seini ; 

 

     Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 31.10.2013; 

 Avind in vedere : 

- Solicitarea Bisericii Greco-Catolice Seini de a primi in folosinta o suprafata o 

suprafata de teren de 500 mp situat in or. Seini str. N.Balcescu in curtea bisericii;  

- Faptul ca Bisericii Greco-Catolice I s-a dat in folosinta gratuita suprafata de 1500 

mp cand s-a construit biserica iar terenul din curte este 2000 mp; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Ap.de specialitate al primarului 

orasului;  

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ; 

- Avizul secretarului orasului; 

      In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala.  

         In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica 

si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 

273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare , 

HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al orasului Seini – pozitia 122.  

 In baza art. 36, al. 1, al. 2, lit. c, al. 5,  art. 124, art. 45, al. 3, 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 darea in folosinta gratuita a Bisericii Greco-Catolice din 

Seini pe durata existentei constructiei, a suprafetei de 500 mp situate in or. Seini, str. 

N.Balcescu, in curtea bisercii, identificat in CF nr.  nr. cad. ; 

         Conditiile de exercitare a dreptului de folosinta vor fi stabilite prin incheierea 

unui contract de comodat.  

 Art. 2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Parohiei Greco-Catolice Seini . 

- Cosiliului Judetean Maramures.  

- Serviciului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

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

- Un exemplar se afiseaza.  

Seini la 31.10.2013 

 

  Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza 

             Secretar, 

             Bud Ioan  


