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HOTARAREA   nr. 21  / 2019 

 
privind aprobarea atribuirii suprafetei de teren de 200 mp, in vederea construirii de 

locuinta proprietate personala 

 

 

Consiliul local al orasului Seini, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2019 : 

 

 

 Avand in vedere : 

 Solicitarea depusa de d-na Gȋz Julieta – Maria cu domiciliul in Sabisa 

nr.173/A, de a obtine teren pentru construirea unei locuinte si faptul ca in 

localitatea Sabisa, pe Valea Rodinii o persoana a renuntat la terenul primit ca sa-si 

construiasca locuinta, fiind liber in prezent ; 

 Raportul intocmit de Serviciul urbanism din cadrul Aparatului de specialitate 

al primarului ; 

 Proiectul de hotarare ; 

 Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

 Avizul secretarului orasului . 

 In conformitate cu prevederile Legii 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

In baza art. 36, al. 1, al.2,lit. c, al. 5, art. 45, al. 3 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 atribuirea terenului in suprafata de 200 mp, situat in oras 

Seini sat.Sabisa – Valea Rodinii, identificat in CF nr.1, nr.topo 819/3/2, in 

folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea de locuinta 

personala pentru d-na Gȋz Julieta – Maria, domiciliata in Sabisa, nr.173/A. 

 



 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

incredinteaza Primarul orasului Seini. 

 

Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Doamnei Gȋz Julieta – Maria ; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

 

 

 

Seini la 28.03.2019                                            Primar, 

            Ec. Tulbure Gabriela Florica 
 

 

 

 

 

 


