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JUDEȚUL  MARAMUREȘ 
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H O T Ă R Â R E A  nr.  82  / 2019 

 

                    privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru unele imobile- terenuri – 

strada Gheorghe Doja din Seini, strada Valea Satului și Valea Rodinei din Săbișa și 

aprobarea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului Seini a acestor străzi  

 

            Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.12.2019 

  

Având în vedere :  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini cu privire la necesitatea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului 

Seini a străzilor Gheorghe Doja, Valea Satului și Valea Rodinei, în vederea 

implementării unor proiecte de reabilitare a acestor străzi. 

- Faptul că strada Gheorghe Doja este înscrisă la poziția 126 indice 53 din Anexa 2 la 

HG.556/2010 privind modificarea și completarea unor anexe la HG.934/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Maramureș precum și a orașelor și comunelor 

din județul Maramureș, strada Valea Satului este înscrisă la poziția 126 indice 265 și 266 

din Anexa 2 la HG.656/2010 iar Strada Valea Rodinei este înscrisă la poziția 126 indice 

263 din Anexa 2 la HG.656/2010. Cele 3 străzi sunt înscrise la poziția 1-lit.A din Anexa 

la Hotărârea Consiliului local Seini nr.24/1999 privind însușirea inventarului domeniului 

public al orașului Seini. 

- Tabelul de dezmembrare prezentat.  

- Planul de amplasament și delimitare prezentate. 

- Proiectul de hotărâre . 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini. 

- Avizul secretarului orasului Seini. 

         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, H.G.656/2010 privind modificarea li completarea 

unor anexe la  H.G.934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș 

precum și a orașelor și comunelor din județul Maramureș, cele 3 străzi fiind înscrise la 

pozițiile : 126 indice 53, 126 indice 265 și 266 și 126 indice 263 din Anexa 2 la 

H.G.656/2010. 

          În baza  art. 361 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 însușesc documentațiile cadastrale întocmite pentru  străzile : Gheorghe Doja 

din Seini, strada Valea Satului și Valea Rodinei din Săbișa conform anexelor, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre fără date de CF, după cum urmează : 

- Parțial Strada Gheorghe Doja  – intravilan – 6160  mp , identificată prin CF și nr.topo 

conform tabelului de dezmembrare anexat iar diferența de suprafață fără date CF. 

- Strada Valea Satului  – intravilan – 6082  mp și Strada Valea Rodinei  – intravilan – 

7794  mp fără date CF. 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF pe domeniul public al orașului Seini a străzilor 

Gheorghe Doja, Valea Satului și Valea Rodinei identificate la pozițiile : 126 indice 53, 126 

indice 265 și 266 și 126 indice 263 din Anexa 2 la HG.656/2010 privind modificarea și 

completarea unor anexe la H.G.934/2002 referitoare la atestarea domeniului public al 

județului Maramureș precum și a orașelor și comunelor din județul Maramureș, fiind înscrise 

la poziția 1- lit.A din Anexa la HCL Seini nr.24/1999 privind însușirea inventarului 

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 19.12.2019 

  

 

               Președinte de ședință                                    Contrasemnează  

                   Bodea Octavian                                                      Secretar general,   

                                                                                                           Bud Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consiliul local al oraşului Seini 

Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

 

 

AVIZ 

 

  Comisia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local Seini, 

luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru 

unele imobile- terenuri – strada Gheorghe Doja din Seini, strada Valea Satului și Valea 

Rodinei din Săbișa și aprobarea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului Seini a 

acestor străzi şi ţinând cont de propunerile făcute îl: 

 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

Comisia: 

- Bud Vasile              ________________________ 

- Baltoș Marius         ________________________ 

- Golondzac Vasile    ________________________ 

- Micle Ovidiu           ________________________ 

- Crișan Artur            ________________________ 

 

 

Seini la: 13.12.2019 

 

 

 

 



 

 

Primăria  oraşului  

Seini 

 

 

AVIZ 

 

  Secretarul oraşului Seini analizând proiectul de hotărâre privind însușirea 

documentațiilor cadastrale pentru unele imobile- terenuri – strada Gheorghe Doja din Seini, 

strada Valea Satului și Valea Rodinei din Săbișa și aprobarea înscrierii în CF pe domeniul 

public al orașului Seini a acestor străzi , constată legalitatea acestora şi îl:  

 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

 

  Seini, la 13.12.2019  

 

 

                                                                                     Secretar general ,    

                                                                                         Bud Ioan  
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  2019 

 

privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru unele imobile- terenuri – strada 

Gheorghe Doja din Seini, strada Valea Satului și Valea Rodinei din Săbișa și aprobarea 

înscrierii în CF pe domeniul public al orașului Seini a acestor străzi  

 

            Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.12.2019 

  

Având în vedere :  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini cu privire la necesitatea înscrierii în CF pe domeniul public al orașului 

Seini a străzilor Gheorghe Doja, Valea Satului și Valea Rodinei, în vederea 

implementării unor proiecte de reabilitare a acestor străzi. 

- Faptul că strada Gheorghe Doja este înscrisă la poziția 126 indice 53 din Anexa 2 la 

HG.556/2010 privind modificarea și completarea unor anexe la HG.934/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Maramureș precum și a orașelor și comunelor 

din județul Maramureș, strada Valea Satului este înscrisă la poziția 126 indice 265 și 266 

din Anexa 2 la HG.656/2010 iar Strada Valea Rodinei este înscrisă la poziția 126 indice 

263 din Anexa 2 la HG.656/2010. Cele 3 străzi sunt înscrise la poziția 1-lit.A din Anexa 

la Hotărârea Consiliului local Seini nr.24/1999 privind însușirea inventarului domeniului 

public al orașului Seini. 

- Tabelul de dezmembrare prezentat.  

- Planul de amplasament și delimitare prezentate. 

         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, H.G.656/2010 privind modificarea li completarea 

unor anexe la  H.G.934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș 

precum și a orașelor și comunelor din județul Maramureș, cele 3 străzi fiind înscrise la 

pozițiile : 126 indice 53, 126 indice 265 și 266 și 126 indice 263 din Anexa 2 la 

H.G.656/2010. 

          În baza  art. 361 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 însușesc documentațiile cadastrale întocmite pentru  străzile : Gheorghe Doja 

din Seini, strada Valea Satului și Valea Rodinei din Săbișa conform anexelor, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre fără date de CF, după cum urmează : 

- Parțial Strada Gheorghe Doja  – intravilan – 6160  mp , identificată prin CF și nr.topo 

conform tabelului de dezmembrare anexat iar diferența de suprafață fără date CF. 

- Strada Valea Satului  – intravilan – 6082  mp și Strada Valea Rodinei  – intravilan – 

7794  mp fără date CF. 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF pe domeniul public al orașului Seini a străzilor 

Gheorghe Doja, Valea Satului și Valea Rodinei identificate la pozițiile : 126 indice 53, 126 

indice 265 și 266 și 126 indice 263 din Anexa 2 la HG.656/2010 privind modificarea și 

completarea unor anexe la H.G.934/2002 referitoare la atestarea domeniului public al 

județului Maramureș precum și a orașelor și comunelor din județul Maramureș, fiind înscrise 

la poziția 1- lit.A din Anexa la HCL Seini nr.24/1999 privind însușirea inventarului 

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 19.12.2019 

  

 

 

 

Primar, 

Tulbure Gabriela 

 

 

 


