
  

Consiliul local orasenesc Seini  
 

H O T A R A R E A  nr. 2 0 / 2012 
 

Privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal,  
 parcelare teren in vederea construirii de locuinte pe str. Gheorghe Doja; 

 

 
   Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 10.04.2012; 
 

 Avind in vedere : – Solicitarea d-lui Fane Vasile din or. Seini, str. Crisan, nr. 
20, de a i se aproba un Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru construirea de 
locuinte;  
- Rapotul Biroului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 
orasului Seini ;  
- Proiectul de hotarare;  
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Avizul secretarului orasului;  
 In conformitate cu prevederile  HG nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 61 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanism cu modificarile si completarile ulterioare, 
Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului si de urbanism; 
 In baza art. 36, al.1, al. 2, lit b, al.4, lit. d si e, art. 45, al. 1 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 aproba Planul Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru 
construirea de locuinte in or. Seine, str. Gh. Doja pentru dl. Fanea Vasile din or. 
Seini, str. Crisan, nr. 20, conform anexei, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
  Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 
- D-lui Fanea Vasile.  
- Biroului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului. 
- Serviciul economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului. 
- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 10.04.2012   

  Presedinte de sedinta,         Contrasemneaza  
                                     Secretar,  Bud Ioan 


