
ROMÂNIA  

JUDEȚUL  MARAMUREȘ 
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H O T Ă R Â R E A  nr.  60  / 2019 

 

                    privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul – teren în suprafață de 

19 mp situat pe strada Cuza Vodă nr.3, identificat in CF 3975 , nr.topo 10/28 și aprobarea 

trecerii acestui teren în domeniul privat al orașului Seini 

 

            Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 23.10.2019 

  

Având în vedere :  

- Necesitatea clarificării situației juridice a unui teren pe care este edificat un garaj  privat 

situat în Seini, strada Cuza Vodă nr.3. 

- Faptul că acest teren este înscris la poziția nr.118 din Anexa 7 la H.G 934/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Maramureș. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini.   

- Planul de amplasament și delimitare prezentat ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

         În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 a Cadastrului și publicității imobiliare 

republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 700/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară cu 

modificările și completările ulterioare. 

          În baza  art. 36 alin.1, al.2, art.129, al.1, al.2, lit.c, al.6 și art.196, al.1, lit.a din 

OUG.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

  Art.1. Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru terenul în suprafață de 19 

mp , situat în Seini , strada Cuza Vodă , nr.3, identificat în CF nr. 3975, nr.topo 10/28/2 , 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF pe domeniul privat al orașului Seini a terenului în 

suprafață de 19 mp,situat în Seini, strada Cuza Vodă nr.3,  identificat la poziția 118 din 

Anexa 7 la HG.934/2002 – privind atestarea domeniului public al orașului Seini.  

 



 

Art. 3. Prezenta se comunică: 

- Instituției Prefectului Județul Maramureș; 

- OCPI Maramureș; 

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

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

- Se publica pe SITE. 

 

 Seini la 23.10.2019 

  

 

               Președinte de ședință                                 Contrasemnează  

                   Tamași Attila                                                     Secretar general,   

                                                                                                          Bud Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


