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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A Ş U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 
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Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 66 / 2019 
 

privind aprobarea achizitionării clădirii Sinagogei de pe strada Cuza Vodă nr.25 și însușirea 

raportului de evaluare pentru aceasta 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedință extraordinară la data de 7.11.2019 

 

 Având în vedere :  

- Intenția de vânzare a imobilului de pe strada Cuza Vodă nr.25 de către proprietari. 

- Oportunitatea de a reabilita acest imobil din fonduri externe nerambursabile  în vederea 

realizării unui obiectiv cultural în orașul Seini. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini. 

- Adresa nr.2010 din 25.10.2019 a Direcției Județene pentru Cultură Maramureș prin care 

nu își exercită dreptul de preemțiune. 

- Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.255 din 29.10.2019 privind neexercitarea 

de către județul Maramureș a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument 

istoric cunoscut sub numele de ,,Sinagogă᾽᾽ situat în Seini. 

- Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR pentru clădirea 

Sinagogei din Seini. 

- Proiectul de hotărâre. 

- Avizul comisiei buget – finanțe din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al oraşului Seini; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare,  Legii 227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările şi completările ulterioare, H.G.1/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

  În baza art. 129, al.1, al. 2, lit.b și d, al.4, lit.e, al.7, lit.d şi art.196, al.1, lit.a din 

OUG.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă achiziționarea imobilului din strada Cuza Vodă nr.25 – monument 

istoric – Sinagoga, cod LMI 2015: MM – II – m – B – 04649, la o valoare maximă de 

391.266 lei. 

 

 



 

 

 Art.2. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de d-nul Mare Marcel, evaluator 

autorizat ANEVAR pentru imobilele teren și construcție din strada Cuza Vodă nr.25, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

comisia de licitații, evaluări, atribuire contracte de achiziții publice, acordare de lucrări, 

recepții, vânzări și cumpărări de bunuri din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini. 

        Art.4. Prezenta se comunică : 

- Instituției Prefectului Județul Maramureş ; 
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Membrilor comisiei de licitație ; 

- Se publică pe Site. 

 

          Seini la 7.11.2019     

                                                                                                                                                                                               

                 Preşedinte de şedință                                                        Contrasemnează, 

            Adoreanu – Kraiger Zamfir                                                   Secretar general, 

                                                                                                                   Bud Ioan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


