
Consiliul local al orasului Seini 
 
 
 

H O T A R A R E A  nr. 1 3 / 2012 
 

Privind declararea ca zona industriala a terenului in suprafata de 25.910 mp  
situat in orasul Seini, Scipomar – Pepiniera ;  

 
 
    Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 29.02.2012. 
 
  Avind in vedere : - Faptul ca pe terenul in suprafata de  25910 mp  
urmeaza a se edifica constructii pentru proces de productie si administrative ; 

- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Seini privind necesitatea declararii ca zona industriala a terenului in 
suprafata de 25910 mp situat in Seini, langa Scipomar – Pepiniera ; 

- Proiectul de hotarare ; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Avizul secretarului orasului ; 

  In conformitate cu prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea 
regionala in Romania cu modificarile si completarile ulterioare , Legii 273/2006 
privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare:  
  In baza art. 36, al. 1, al. 2 lit. b, al. 4 lit d si e, art. 45, al.3  si art. 115  al. 
1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

H O T A R A S T E 
 
  Art.1. Se declara terenul in suprafata  de 25.910 mp situat in or. Seini 
langa Scipomar-Pepiniera ca si zona industriala in vederea realizarii unei investitii, 
cladiri pentru proces de productie si administrative. Acest teren va fi cuprins in PUG-
ul orasului ca zona industriala.  
  Art. 2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 
- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 
- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 
- Un exemplar se afiseaza. 

 
   Seini la 29.02.2012 
 
  Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 
    Tulbure Gabriela           Secretar, 
              Bud Ioan  


