
 

                                                    R O M A N I A 
JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

H O T A R A R E A  nr. 19/2020 

 

             privind  insusirea documentatiei cadastrale, aprobarea dezmembrarii si inscrierea in CF in 

domeniul privat al orasului Seini a terenului in suprafata de 665 mp. identificat in CF nr. 2391, nr. Top. 

897/8/2/2 

 

            Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședința ordinară la data de 30.04.2020 

 

  Având în vedere :  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini, 

cu privire la necesitatea inscrierii in CF pe domeniul privat al orasului Seini a terenului in suprafata 

de 665 mp situat in Seini str. Piata Unirii, nr. 24 ;  

- Faptul ca terenul este inscris la pozitia 122 din Anexa 7 la HG 934/2002 privind atestarea 

domeniului public al orasului Seini si la pozitia 1, lit.k din anexa la HCL 24/10.08.1999 privind 

insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al orasului Seini; 

- Planul de amplasament si delimitare prezentat : 

- Proiectul de hotarare. 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul favorabil al secretarului orasului Seini ; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile art. 361 al. 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. 

934/2002 - Anexa 7 – pozitia 122 si pozitia 1, lit. K din Anexa la HCL 27/10.08.1999 privind atestarea 

domeniului public al orasului Seini, a Legii 7/1996 a Cadastrului si publicitatii imobiliare republicata, 

modificata si completata de OUG nr.31/2018, Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie si inscriere in evidentele cadastrale si carte funciara, modificat si completat prin Ordinul 

1550/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In baza art. art. 129, al.1, al. 2, lit. c, al. 6 si art. 196, al. 1. lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ;    

HOTĂRĂȘTE 

  Art.1. Se insuseste documentatia cadastrala intocmita pentru terenul in suprafata de 665 mp, situat 

in Seini str. Piata Unirii, nr. 24, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art. 2. Se aprobă inscrierea in CF pe domeniul privat al orasului Seini a terenului in suprafata de 

665 mp, identificat la pozitia 122 din Anexa 7 la HG 934/2002 privind atestarea domeniului public al 

orasului Seini si la pozitia 1, lit.k din anexa la HCL 24/10.08.1999 privind insusirea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Seini;  

Art. 3. Prezenta se comunică: 

- Institutiei Prefectului Județul Maramureș; 

- OCPI Maramures; 

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

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

- Se publica pe site. 

 

             Seini la 30.04.2020 

           Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 

                                                                                                             Secretar general, Danci Gabriela 

         


