
Consiliul local al orasului Seini 

 

H O T A R A R E A   nr.  16/2020 

 

privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea a doua terenuri in 

suprafata de 23 mp. fiecare, situate pe str. M.Eminescu, nr. 2, din domeniul privat al 

orasului Seini  

   

       Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 26.03.2020. 

 

 Avand in vedere:  

  -Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului privind  

necesitatea vanzarii a doua terenuri in suprafata de 23 mp. fiecare, situate pe str. M.Eminescu, nr. 2, 

notate in CF 55390 Seini, nr. Cadastral 55390, respectiv CF 55391 Seini, nr. Cadastral 55391, din 

domeniul privat al orasului Seini; 

- Studiul de oportunitate pentru vanzarea prin licitatie publica a celor doua terenuri, prezentat ; 

- Raportul de evaluare întocmit pentru cele doua terenuri; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului;  

          În conformitate cu prevederile art. 363, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Legii 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.1/2016 privind aprobarea 

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

273/2006 a Finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. 

  În baza art. 129 al. 6, lit. b , art.139, al.2 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 aprobă organizarea licitatiei publice pentru vanzarea a doua terenuri in 

suprafata de 23 mp. CF 55390 Seini, nr. cadastral 55390, respectiv CF 55391 Seini, nr. cadastral 55391, 

situate pe str. M.Eminescu, nr. 2, din domeniul privat al orasului Seini. 

   Art. 2. – Se însușește Raportul de evaluare întocmit pentru cele doua terenuri conform 

anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

   Art. 3. – Se aproba Studiul de oportunitate privind initiativa vanzarii a doua terenuri in 

suprafata de 23 mp. fiecare, situate pe str. M.Eminescu, nr. 2, din domeniul privat al orasului Seini 

conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 4. – Se aproba Caietul de sarcini conform anexei 3 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

          Art. 5. - Cheltuielile suportate pentru întocmirea raportului de evaluare vor fi recuperate de 

la cumpărători. 

  Art. 6. – Pretul de pornire la licitatie privind vanzarea celor doua terenuri este de 1553 lei 

pentru fiecare teren in parte. 

  Art. 7. – Organizarea licitatiei publice si vânzarea se va face de către Comisia de licitații, 

evaluări, acordare lucrări, recepții și vânzări din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului 

Seini. 

                  Art. 8.  – Prezenta se comunică: 

       - Instituției prefectului Județul Maramureș; 

            - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

              - Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

              - Membrilor comisiei; 

    -Se publică pe Site. 

     Seini la 26.03.2020                                                               

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează,  

              Crisan Artur                                                                        Secretar general, 

                                                                                            Danci Gabriela 
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