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HOTARAREA nr. 38/2019
privind apmbarea u-cceiii unui imnbil7 [Bren in supiafala de dc 167,8 mp dindomeniul public a1 urasulul Scini, in domeniul privat a1 crasului Scini

Consiliul local a1 orasului Scini lnlrunit in sedima ordinara 1a dala dc 27.06.2019;Avand in vedcic :

, Faplul ca Ierenul in suprafata dc 167,8 mp, slluat in Scini, str. Piata Unii-ii 13 1a fannacio,cste cuprirls la pozitia 118 din Anexa 7 piivind illventarul bumlrilor care apanindbmcniului public 31 orasului Seini, aprobata prin 11.0. 934/2002.
. Rzporlul Serviciului urbanism din cadml Aparatului de specialilate a1 primarului orasului
Scini, cu privire 1a necesitatea trecerii terenului din domenlul public a1 orasului Scini, indomeniul privat a1 orasului Seini ;
- Proiectul dc hotarare ;

- Avizul comisici de specialitate din cadml Consiliului local Sclni ,
- Avizul Sscretarului orasqui ;

1n temeiul Legii nr. 52/2003 pill/ind transparenta dccizionala in adminislratiapublica,
republicata cu modificarile si completal'ile uherioare ;

In conformitate cu prevederile ch11 213/1998 privind proprlelatea publica si
i-cgiinul juridic a1 acesteia, 1-1.6. nr. 9340002 privind alcscaiea domeniului public al
judccului Mai-amurcs, prCCum si 31 Municiplilor, oi-aseloi si coniuncloi din jud. Mal‘amures
pnn care s»a aprobat Anexa 7, invcmaml bunurllor care apanin domcniului public 131

orasului Seini.
ln baza an.36 , a]. 1 a1. 2, Iit c, a1. 5,1i1. a, an. 45, all 3,111.11 51 an, 115 aI,1,lit.b din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publicc locale, republicala, cu modificarile si
completarlle ulterioare:

HOTARASTE
A1111. Se apl‘oba Itecerea din domeniul public a1 oiasulul Scini in domeniul pl'ival alorasului Scini. a lerenului in suprafala de 157,3 mp. identifical in CF 50861, nr.cad 901/1,902/1 sltuat in Scini, sir, Piata Unirii 18.
Art]. pi-czcma sc comunica :

- Instituliei Prefectului Judetul Maramures;
- 0cm Maran'mres ;

. Serviciului economicdin cadml Aparatului dc specialitate al primarului;
, Serviciului urbanism din cadrul Aparatului dc specialitate a] primarului;
- Un exemplar Se afiseazn

Seini la 27.06.2019
Fresedinte de scdinta, Contrasemneaza

Secrelar, Bud loan


