
 

                                                    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.  26/2020 
          privind aprobarea dezmembrarii nr. Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 

si lot 2, din domeniul privat al orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. 

Cadastral 55496 in suprafata de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., 

in domeniul privat al orasului Seini 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020 

 

 Avand in vedere :  

Raportul Serviciului Urbanism din cadrul Aparatului de  specialitate al primarului orasului Seini cu 

privire la necesitatea dezmembrarii nr. Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 si 

lot 2, din domeniul privat al orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. Cadastral 

55496 in suprafata de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., in 

domeniul privat al orasului Seini 

- Planul de amplasament si delimitare prezentat ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general orasului ; 

     In conformitate cu prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului si Publicitatii 

imobiliare si a Ordinului nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 

           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;    

H O T A R A S T E 

 Art.1. Se aprobara dezmembrarea imobilului – teren in suprafata de 260 mp. cu nr. Cadastral 50296 

inscris in CF 50296 in domeniul privat al orasului Seini, dupa cum urmeaza : 

- lotul nr. 1 – in suprafata de 141 mp. ; 

- lotul nr. 2 – in suprafata de 119 mp.  

   Art.2. Se aproba alipirea lotului 1 in suprafata de 141 mp. cu terenul in suprafata de 556 mp., nr. 

cadastral 55504 din domeniul privat al orasului Seini. 

          Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- OCPI Maramures; 

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

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

- Un exemplar se afiseaza. 

-  

Seini la 28.05.2020 

 

              Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 

                                                                                                                           Secretar general 

                           Danci Gabriela  

 

 

 

 

 



 

 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

 

Comisia  pentru urbanism si amenajarea teritoriului 

 

 

A V I Z 
 

          Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului  din cadrul Consiliului Local al 

orasului Seini luând în dezbatere proiectul de hotarare  privind aprobarea dezmembrarii nr. 

Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 si lot 2, din domeniul privat al 

orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. Cadastral 55496 in suprafata 

de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., in domeniul privat 

al orasului Seini si tinand cont de propunerile facute il: 
 

 

Avizează   favorabil 
      

 

Comisia:   

 

1. Bud  Vasile____________________ 

2. Baltos Marius__________________ 

3. Golondzac Vasile _______________ 

4. Micle Ovidiu ___________________ 

5. Crisan Artur ___________________ 

 

                                                                                        Seini la 

                                                                                       22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primăria oraşului  

           Seini 

 

 

AVIZ 

 

 

  Secretarul oraşului Seini analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea 

dezmembrarii nr. Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 si lot 2, din 

domeniul privat al orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. Cadastral 

55496 in suprafata de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., 

in domeniul privat al orasului Seiniconstată legalitatea acestuia şi îl:  
 

 

AVIZEAZĂ  FAVORABIL 

 

 

  Seinii, la 22.05.2020                                                                   

 

                                                                                     Secretar general,    

                                                                                      Danci Gabriela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                    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 

               PROIECT  DE  HOTARARE  2020 
          privind aprobarea dezmembrarii nr. Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 

si lot 2, din domeniul privat al orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. 

Cadastral 55496 in suprafata de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., 

in domeniul privat al orasului Seini 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020 

 

 Avand in vedere :  

Raportul Serviciului Urbanism din cadrul Aparatului de  specialitate al primarului orasului Seini cu 

privire la necesitatea dezmembrarii nr. Cadastral 50296 de teren in suprafata de 260 mp., in lot 1 si 

lot 2, din domeniul privat al orasului Seini si aprobarea alipirii lotului 1 identificat prin nr. Cadastral 

55496 in suprafata de 141 mp. cu imobilul cu nr. cadastral 55504 in suprafata de 665 mp., in 

domeniul privat al orasului Seini 

- Planul de amplasament si delimitare prezentat ; 

- Proiectul de hotarare ; 

     In conformitate cu prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului si Publicitatii 

imobiliare si a Ordinului nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 

           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;    

H O T A R A S T E 

 Art.1. Se aprobara dezmembrarea imobilului – teren in suprafata de 260 mp. cu nr. Cadastral 50296 

inscris in CF 50296 in domeniul privat al orasului Seini, dupa cum urmeaza : 

- lotul nr. 1 – in suprafata de 141 mp. ; 

- lotul nr. 2 – in suprafata de 119 mp.  

   Art.2. Se aproba alipirea lotului 1 in suprafata de 141 mp. cu terenul in suprafata de 556 mp., nr. 

cadastral 55504 din domeniul privat al orasului Seini. 

          Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- OCPI Maramures; 

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

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

- Un exemplar se afiseaza. 

-  

Seini la 28.05.2020 

                                                                                                          Primar, 

                                                                                                   ec. Tulbure Gabriela 


