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H O T A R A R E A  nr.  31 / 2019 

 

                    privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul – teren in suprafata de 

500 mp identificat in CF 52359 Seini nr.top 4408/1 si aprobarea trecerii acestui teren in 

domeniul privat al orasului Seini 

 

            Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019 

  

Avand in vedere :  

- Necesitatea clarificarii situatiei juridice a unui teren pe care sunt edificate constructii 

private , situat in Seini strada Barnici – Sub Vii. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la trecerea terenului in suprafata de 500 mp situat in Seini – Sub 

Vii  din domeniul public al orasului Seini in domeniul privat al orasului ; 

- Planul de amplasament si delimitare prezentat ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

         In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind prorietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, modificata si completata prin Legea nr. 224/2016 cu modificarile 

si completarile ulterioare, Legii 7/1996 a Cadastrului si publicitatii imobiliare republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 700/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele cadastrale si carte funciara cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          In baza  art. 36 alin.1, al.2, lit.c, al.5, lit.a, 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;    

 

 

 

H O T A R A S T E 

 

  Art.1. Se insuseste documentatia cadastrala intocmita pentru terenul in suprafata de 

500 mp , situat in Seini – Sub Vii nr.9 identificat in CF 52359 – Seini, nr.top 4408/1, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



 

Art. 2. Se aproba inscrierea in CF pe domeniul privat al orasului Seini a terenului in 

suprafata de 500 mp, identificat in CF 52359 – Seini, nr.top 4408/1. 

 

Art. 3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- OCPI Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Se public ape SITE. 

 

 Seini la 23.05.2019 

  

 

                         Presedinte de sedinta                    Contrasemneaza  

                              Pop Mihai                                                    Secretar,   

                                                                                                          Bud Ioan  

 

 

 

 


