
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

H O T A R A R E A  nr. 5 8 / 2012 
 

privind aprobarea insusirii Raportului de evaluare in vederea cumpararii  

unor imobile – teren si constructii ; 

 

     Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.10.2012; 

 Avand in vedere : - Hotararea Consiliului local Seini nr. 16/2012 prin care s-a 

aprobat achizitionarea unei suprafete de teren de 4 ha in vederea amplasarii unei statii 

de biogaz, Raportul de evaluare intocmit pentru acest teren ; 

- Raportul prezentat de biroul urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului ; 

- proiectul de hotarare 

- avizul Comisiei buget-finante 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, Legii 571/2003 

privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, HG 44/2004 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 In baza prevederilor art. 36, al. 1, al. 2 lit. c, al. 5, 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 insuseste « Raportul de evaluare » intocmit de SC 3 Pomar Consulting 

SRL Baia Mare, pentru terenul in suprafata de 3,8641 ha si constructiile de pe acesta 

situate in Seini – zona industriala, Ferma Danamari, identificat in CF 50416 si CF 5344 

in valoare de 122.192 lei. 

 Art.2. Operatiunile necesare pentru cumpararea terenului se vor face de catre 

Comisia de licitatii, evaluari, receptii, vanzari, cumparari din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului orasului Seini.  

 Art.3. Fondurile necesare cumpararii vor fi suportate din bugetul local al orasului 

Seini  - 89.000 lei (optzecisinoua mii lei).  

 Art.4. Prezenta se comunicala : 

- Institutiei Prefectului judetul Maramures. 

- Consiliului Judetean Maramures.  

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

- Biroului Urbanism din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului. 

- Comisiei de licitatii, receptii, evaluari, vanzari din cadrul Ap. de specialitate al primarului. 

Seini la 25.10.2012 
 
 

  Presedinte de sedinta,           Contrasemneaza, 

      Bogdan Ioan            Secretar, Bud Ioan 


