
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 
 

HOTĂRÂREA NR. __________/2018 

privind aprobarea concesionarii unui teren pentru construirea a doua garaje la blocul de pe strada 

Mihai Eminescu, nr. 2 

 

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

           Având în vedere: 

- Solicitarile unor locatari ai blocului de pe strada Mihai Eminescu, nr. 2, de a obtine teren prin 

concesionare pentru a construi garaje; 

- Faptul ca la acest bloc au ramas 2 locuri libere pentru construirea de garaje; 

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

Seini; 

- 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. 13, al. 1, si 3 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

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 concesionarea unui teren in suprafata de 50 mp, situat in Seini, pe strada 

Mihai Eminescu, numarul 2, in curtea blocului, in vederea construirii a doua garaje; 

Art. 2. Concesionarea se va face prin licitatie publica, la care pot participa locatarii din blocul 

de pe strada Mihai Eminescu, numarul 2, care detin autoturism proprietate personala si nu au 

concesionat alt garaj; 

Art. 3. Redeventa minima pentru concesionarea terenului se stabileste la suma de 8 lei/mp/an; 

Art. 4. Licitatia va fi organizata de comisia de licitatii, evaluari, acordare de lucrari, receptii, 

vanzari, cumparari din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini;  

Art. 5.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- 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 

  

 

 


