ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL SEINI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI
Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com
Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000
H O T A R A R E A nr. 2 / 2019
privind aprobarea asocierii Consiliului local Seini alaturi de Consiliul local al comunei
Turt in cadrul Ocolului Silvic Ardud si aprobarea modificarii Statutului si
Regulamentului de organizare si functionare a Ocolului Silvic Ardud

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.01.2019
Avand in vedere :
-

-

Solicitarea Ocolului Silvic Ardud de a adopta o hotarare prin care sa se aprobe primirea ca si
membru fondator al Primariei comunei Turt si aprobarea modificarii Statutului si
Regulamentului de organizare si functionare a Ocolului Silvic Ardud;
Raportul nr.30456/2019 a Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului orasului Seini;
Proiectul de hotarare;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini;
Avizul secretarului orasului;
Hotararea Consiliului local al comunei Turt nr.71/2018 privind aprobarea asocierii
Consiliului local al comunei Turt alaturi de consiliile locale ale comunelor : Doba,
Terebesti, Vetis , Viile Satu – Mare, Socond, Pir, Vama, Tarna Mare, Camarzana, Tarsolt,
Craidorolt, Cicarlau, Odoreu, Paulesti, Bixad si a oraselor : Ardud, Tautii Magheraus si
Seini in regia publica ,, Ocolul Silvic Ardud RA” .
In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art.7, al 1, lit.b, art.10 al 1 si 2 lit.b, art.12,14,15 ale
Titlului II, Administrarea fondului forestier national din Codul Silvic – Legea 46/2008,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 112/2018 cu privire la
procedurile privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora ,
Art.12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu
modificarile ulterioare, art.136 al.4 din Constitutia Romaniei.
In baza art.36, al.1, al.2 lit.e, al.7, lit.a si c, art.45, al.2, lit.f si art.115, al.1, lit.b din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTARASTE

-

Art.1. Se aproba asocierea orasului Seini alaturi de comunele: Doba, Terebesti,
Vetis, Viile Satu – Mare, Socond, Pir, Vama, Tarna Mare, Camarzana, Tarsolt, Craidorolt,
Cicarlau, Odoreu, Paulesti, Bixad si orasele: Ardud, Tautii Magheraus cu U.A.T. comuna
Turt in regia publica locala ,,Ocolul Silvic Ardud R.A ”.
Art.2. Se aproba modificarea Statutului si Regulamentului de organizare si
functionare a regiei cu personalitate juridica proprie si sediul in localitatea Ardud, strada
Noua, nr.1, judet Satu – Mare , conform Anexei 1 si 2 care fac parte integranta din presenta
hotarare.
Art.3. Se imputerniceste d-nul Petrosianu Calin, cetatean roman, nascut la 1.02.1974
in localitatea Ardusad, judet Maramures, posesor al CI seria……...nr……………..Eliberat
de ………………………………………sa reprezinte Consiliul local Seini in fata notarului
public.
Art.4. Presenta hotarare se comunica:
Institutiei prefectului Judetul Maramures;
Ocolului Silvic Ardud RA;
Primarului orasului Seini;
Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului;
Se publica pe Site.

Seini la 28.01.2019
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza,
Secretar,
Bud Ioan

