
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ /2018 

privind aprobarea preluarii dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 3145 mp apartinand 

domeniului public al comunei Pomi, judetul Satu Mare, in vederea construirii unui pod peste raul 

Somes.  

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 26.07.2018 
 

           Având în vedere: 

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

Seini, cu privire la necesitatea preluarii dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 

3145 mp, de la comuna Pomi, in vederea implementarii proiectului ”Pod rutier peste raul 

Somes intre orasul Seini si comuna Pomi”, in punctul de trecere cu bacul. 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul favorabil al secretarului oraşului Seini; 

- Hotararea Consiliului local Pomi nr. 35/2018, prin care s-a aprobat predarea dreptului de 

superficie catre Consiliul local Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 693, al. 1 si 2, art. 694, art. 695 si art. 874 din Codul civil, 

art. 1 si art. 3, lit. a din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare;   

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. c, al. 5, art. 45 al. 3 şi art. 115 al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă preluarea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 3145 mp de 

la comuna Pomi, judetul Satu Mare, catre Consiliul local Seini in vederea implementarii proiectului 

”Pod rutier peste raul Somes intre orasul Seini si comuna Pomi”. Terenul este identificat in CF 

105761, nr. cad. 105761, apartinand domeniului public al comunei Pomi. 

Art. 2. Se imputerniceste primarul orasului Seini sa semneze in forma autentica contractul de 

superficie cu localitatea Pomi asupra terenului in suprafata de 3145 mp apartinand domeniului public 

al comunei Pomi, pentru o perioada de 99 de ani, cu posibilitatea de prelungire la data expirarii 

acestuia.  

Art.3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Primariei comunei Pomi, judetul Satu Mare; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se publica pe site-ul Primariei Seini; 

- Se afişează.   

 

Seini la 26.07.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

 


