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H O T A R A R E A  nr.  55/2020 

privind acceptarea ofertei de donatie a terenului din str. Cuza Vodă nr. 25 și includerea acestuia în 

domeniul public a Orașului Seini 
 
 

Având în vedere: 

       -   Decizia Comitetului Director a FCER nr. 333/23.06.2020 privind oferta de donatie a terenului în 

suprafață de 3269 mp situat pe str. Cuza Vodă nr. 25, Orașului Seini; 

       -   Necesitatea şi oportunitatea trecerii în domeniul public a Orașul Seini a terenului situat pe str. 

Cuza Vodă nr. 25 în vederea realizării unui obiectiv cultural; 

       -   Posibilitatea de a reabilita acest imobil din fonduri externe nerambursabile prin POR 2021 - 

2027;  

       -   Raportul Administratorului Public din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini. 

           -     Proiectul de hotarare ; 

           -    Avizul comisiei pentru administratia publica locala din cadrul Consiliului local Seini ;  

           -    Avizul secretarului general al orasului; 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 863 lit. c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 precum 

si art. 1014, Cod Civil, 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se acceptă oferta de donație, cu clauză suspensivă, din partea Federației Comunităților 

Evreiești din România a terenului în suprafață de 3269 mp situat pe str. Cuza Vodă nr. 25,.  

         Art. 2. Se acceptă clauza suspensivă a donatorului de realizare în acest imobil a unui Muzeu cu 

caracter evreiesc. 

         Art. 3. Se împuternicește dl. Barbul Vasile Marcel, administrator public al orașului Seini să 

semneze în numele UAT Orașul Seini toate actele necesare acestei donații. 

         Art. 4.  Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului  Judetul Maramures; 

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

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

- Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania. 

- Un exemplar se publica pe site. 

           Seini la 14.10.2020 

                      Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 

                         Bodea Octavian                                                                        Secretar general 

                           Danci Gabriela  
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