
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-ta Unirii, 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.  27/2020 

 

privind  aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 309 mp. situat in Seini pe strada Baii, nr. 25 identificat in CF 

nr. 55509, nr. Cadastral 55509 din domeniul privat al orasului si insusirea Raportului de evaluare 

 

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

 

 Avand in vedere :  

- Solicitarea doamnei Bud Gabriela si a domnului Tantas Costica de a cumpara terenul in suprafata de 309 

mp. aferent casei de locuit. 

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

- Raportul de evaluare intocmit pentru acest teren ; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului; 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

          În conformitate cu prevederile art. 364, 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 A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba vanzarea imobilului-teren in suprafata de 309 mp, din domeniul privat al orasului Seini, 

situat in Seini pe str. Baii, nr. 25, identificat in CF 55509,  nr. Cadastral 55509, catre actualii proprietari ai 

constructiilor situate pe acest teren. 

Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare intocmit pentru terenul in suprafata de 309 mp. de catre un 

evaluator autorizat. 

Art.3. Cheltuielile suportate pentru intocmirea Raportului de evaluare vor fi recuperate de la cumparator. 

Art.4. Vanzarea se va face de Comisia de licitatii, evaluari, acordare lucrari, receptii si vanzari din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 

Art.5.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- D-nei Bud Claudia; 

- D-lui Tantas Costica 

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Comisiei de licitatii si vanzari ; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

Seini la 28.05.2020  

            Presedinte de sedinta,                                                                          Contrasemneaza    

                                                                                                                         Secretar general,  

                                                                                                                          Danci Gabriela 

 



 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

 

Comisia  buget - finante  

 

 

A V I Z 

 

 

  Comisia  buget - finante  din cadrul Consiliului Local al orasului Seini luând în dezbatere proiectul de 

hotarare privind  privind  aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 309 mp. situat in Seini pe strada Baii, nr. 25 

identificat in CF nr. 55509, nr. Cadastral 55509 din domeniul privat al orasului si insusirea Raportului de evaluare 

si tinand cont de propunerile facute il: 

 

Avizează   favorabil 

 

 

 

Comisia:   

1. Bodea Octavian ___________________ 

2. Golondzac Vasile __________________ 

3. Muresan Nicolae  __________________ 

4. Cotuna Florin _____________________ 

5. Adoreanu Zamfir __________________ 

 

 

                                                     Seini la  

                                                   22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Primaria orasului  Seini  

 

A V I Z 

 

 

  Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare  privind  privind  aprobarea vanzarii unui 

teren in suprafata de 309 mp. situat in Seini pe strada Baii, nr. 25 identificat in CF nr. 55509, nr. Cadastral 55509 

din domeniul privat al orasului si insusirea Raportului de evaluare, constata legalitatea acestuia si il: 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

 

Seini 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-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

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

 

PROIECT DE HOTARARE 2020 

 

privind  aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 309 mp. situat in Seini pe strada Baii, nr. 25 identificat in CF 

nr. 55509, nr. Cadastral 55509 din domeniul privat al orasului si insusirea Raportului de evaluare 

 

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

 

 Avand in vedere :  

- Solicitarea doamnei Bud Gabriela si a domnului Tantas Costica de a cumpara terenul in suprafata de 309 

mp. aferent casei de locuit. 

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

- Raportul de evaluare intocmit pentru acest teren ; 

- Proiectul de hotarare; 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

          În conformitate cu prevederile art. 364, 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 A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba vanzarea imobilului-teren in suprafata de 309 mp, din domeniul privat al orasului Seini, 

situat in Seini pe str. Baii, nr. 25, identificat in CF 55509,  nr. Cadastral 55509, catre actualii proprietari ai 

constructiilor situate pe acest teren. 

Art.2. Se insuseste Raportul de evaluare intocmit pentru terenul in suprafata de 309 mp. de catre un 

evaluator autorizat. 

Art.3. Cheltuielile suportate pentru intocmirea Raportului de evaluare vor fi recuperate de la cumparator. 

Art.4. Vanzarea se va face de Comisia de licitatii, evaluari, acordare lucrari, receptii si vanzari din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini. 

Art.5.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- D-nei Bud Claudia; 

- D-lui Tantas Costica 

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Comisiei de licitatii si vanzari ; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

Seini la 28.05.2020  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Primar , 

Tulbure Gabriela 
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