
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL MARAMURES 
CONSILIUL LOCAL SEINI  

 
HOTĂRÂREA NR. 63 /2013 

din data de 25.11.2013 
 

pentru modificarea si completarea HCL nr 76/29.10.2009 privind punerea la dispozitia proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeuilor în judeŃul Maramures” a terenului in suprafata de 8830 

mp, aferent obiectului de investiŃii relocarea si ecologizarea amplasamentului aferent depozitului 
de deseuri menajere 

 
Consiliul Local Seini întrunit în şedinŃa ordinară la data de 25.11.2013 

 

     Avînd în vedere: - Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului orasului cu privire la necesitatea modificarii HCL nr. 76/2009privind punerea la 
dispozitia proiectului „Sistem de management integrat al deşeuilor în judeŃul Maramures” a terenului in 
suprafata de 8830 mp; 

- Proiectul de hotarare 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini  
- Avizul secretarului orasului Seini; 
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare , a HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, HG 934/2002 
privind atestarea domeniului publical 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, lit.d,e, art. 123, al. 1, 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; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art. I. Se aproba modificarea si completarea HCL nr 76/29.10.2009 dupa cum urmeaza: 
 „Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Sistem de management integrat al deşeuilor în 

judeŃul Maramures”, prin darea in administrare catre Consiliul Judetean Maramures a terenului in 
suprafata de 8830 mp, aferent obiectului de investiŃii relocarea si ecologizarea amplasamentului 
aferent depozitului de deseuri menajere, teren înscris în Cartea Funciară a UAT Seini la numerele: 
52157 (552 mp) si 52172 (8278mp) conform anexelor (extras de carte funciara 52157, extras de carte 
funciara 52172) care fac parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art. 2. Obiectul de investiŃii relocarea si ecologizarea depozitului de deseuri menajere, aferent 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeuilor în judeŃul Maramures”, se va realiza pe terenul 
din Seini, Tag Oras, cu suprafata de 8830 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Seini la numerele: 
52157 (552 mp) si 52172 (8278mp), se află în domeniul public al localităŃii Seini,  terenul este 
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.” 
       Art. II. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte  primarul orasului Seini, ec. Tulbure Gabriela Florica.  
       Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publica si se comunica: 

- Institutia Prefectului judetul Maramures. 
- Consiliului Judetean Maramures.  
- Primarului orasului Seini. 
- Se publica pe site.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ     Contransemnează, 

 Bodea Octavian                SECRETAR, Bud Ioan  


