
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 
 

HOTĂRÂREA NR. __________/2018 

privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 158 mp, aferent constructiei de pe strada 

Trandafirilor, nr. 8 si insusirea raportului de evaluare 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 20.09.2018: 
 

           Având în vedere: 

- Solicitarea domnului Simon Csaba Ioan, domiciliat in Seini, str. Trandafirilor, nr.8 de a 

cumpara terenul aferent constructiei in suprafata de 158 mp;  

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

Seini; 

- Raportul de evaluare intocmit pentru acest teren de un evaluator autorizat; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul 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 art. 20, al. 1, lit. e si art. 29 din Legea nr. 273/2006 a finantelor 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare aduse de Legea 224/2016; 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. c, al. 5, lit. b, art. 45 al. 3 si 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 vânzarea imobilului – teren în suprafată de 158 mp, din domeniul privat al 

oraşului Seini, situat in Seini, str. Trandafirilor, nr. 8, identificat in CF. 54902 Seini, nr. top. 

2664/33/2/2, catre actualul detinator al constructiilor existente pe acest teren.  

Art. 2. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit pentru acest teren de către un evaluator 

autorizat.  

Art. 3. Vânzarea se va face de catre Comisia de licitaţii, evaluaări, recepţii, vanzări şi 

cumpărări din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului Seini. Sumele cheltuite pentru 

înscrierea în CF şi întocmirea Raportului de evaluare se vor recupera de la cumpărător. 

Art.4.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Domnului Simon Csaba Ioan; 

- Comisiei de licitaţii, evaluări, recepţii, vanzări şi cumpărări; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se afişează.   

 

Seini la 20.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

  

 


