ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI

HOTĂRÂREA NR. _____ /2018
privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea inscrierii in CF pe domeniul public al orasului
Seini a terenului in suprafata de 14039 mp, situat in Seini dupa Calea ferata, zona ISCIP
Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 23.08.2018
Având în vedere:
Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului
Seini, cu privire la necesitatea inscrierii in CF pe domeniul public al orasului Seini a terenului
in suprafata de 14039 mp situat in Seini – dupa calea ferata;
- Faptul ca terenul este inscris la pozitia 122 din Anexa 7 la HG 934/2002 privind atestarea
domeniului public al orasului Seini si la pozitia 1, lit. k din anexa la HCL 24/10.08.1999
privind insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al orasului Seini;
- Planul de amplasament si delimitare prezentat;
- Proiectul de hotărâre;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini;
- Avizul favorabil al secretarului oraşului Seini;
În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, modificata si completata prin Legea nr. 224/2016 cu modificarile ulterioare, H.G.
934/2002 – Anexa 7 pozitia 122, privind atestarea domeniului public al orasului Seini, art. 36, al. 1 din
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 7/1996 a
Cadastrului si publicitatii imobiliare republicata, modificata si completata de OUG nr. 31/2018,
Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele
cadastrale si carte funciara, modificat si completat prin Ordinul 1550/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare;
În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. c, al. 5, lit. a, 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 insuseste documentatia cadastrala intocmita pentru terenul in suprafata de 14039 mp,
situat in Seini – zona ISCIP, dupa calea ferata, fara date de CF conform anexei, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă inscrierea in CF pe domeniul public al orasului Seini a terenului in suprafata
de 14039 mp, identificat la pozitia 122 din Anexa 7 la HG 934/2002 privind atestarea domeniului
public al orasului Seini si la pozitia 1, lit. k din anexa la HCL 24/10.08.1999 privind insusirea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Seini;
Art.3. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;
- Consiliului judetean Maramures;
- OCPI Maramures;
- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Se afişează.
Seini la 23.08.2018
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar, Bud Ioan

