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H O T A R A R E A   NR.  35 /2019 

 

privind aprobarea transmiterii unui teren aflat in domeniul privat al orasului 

Seini,in folosinta gratuita ANL pentru construirea unui bloc de locuinte pentru 

tineri in regim de inchiriere ; 

 

Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 27.06.2019; 

   

Avind in vedere:  

- Numarul mare de solicitari a tinerilor casatoriti de a primi locuinta cu titlu de 

inchiriere ; 

- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului prin care se arata necesitatea transmiterii unui teren in 

folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului;  

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, OUG nr. 105/2005 pentru modificarea Legii 

nr. 152/1998, Legea nr. 10/2006 privind aprobarea OUG 105/2005 cu modificarile 

si completarile ulterioare, HG 962/2001 si art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile 

ulterioare  

  In baza art. 36 al.1 al. 2 litera b, al.4, lit.d, art. 45 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 E S T E 

 

 Art.1. Se aproba transmiterea catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in 

folosinta gratuita a terenului aflat in proprietatea privata a orasului Seini, pentru 

construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in suprafata de 3209 mp 

situat in Seini, str. Victoriei, identificat in CF nr.50692  nr.cadastral 50692 pe toata 

durata executarii constructiei. 

 Art.2. Resursele necesare si finalizarea executiei utilitatilor aferente 

constructiei (apa, canalizare, energie termica, si electrica, gaze, telefonie, cai de 

acces, alei pietonale, spatii verzi) pana la receptia, la terminarea locuintelor, vor fi 

asigurate de la bugetul local al orasului Seini . 

 

 

 

 



 

 

 Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Primarului orasului Seini. 

- Agentiei Nationale pentru Locuinte. 

- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 27.06.2019 

 

 Presedinte de sedinta,              Contrasemneaza 

          Prikop Marcela                                                 Secretar – Bud Ioan 
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