
Consiliul local al orasului Seini 

 

 

H O T A R A R E A  nr. 2 8  / 2013 

 

privind aprobarea PUZ – Parc energetic fotovoltaic si extindere intravilan in cadrul PUG Seini ;   

 

 

                   Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 10.07.2013. 

 

  Avind in vedere : - Solicitarile doamnelor Craciun Claudia si Bilt Rodica, ambele cu domiciliul 

in Baia Mare, Aleea Romana, nr. 6/5 de a executa lucrari de investitii – Parc fotovoltaic pe str. Rosiori ;  

- Planul Urbanistic Zonal intocmit ; 

- Faptul ca au fost mai multe dezbateri publice cu cetatenii din zona .  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Ap. 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 Ordinului 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, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 350/ 2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind Finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 50//1991 privind autorizarea executatii 

lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  In baza art. 36, al. 1, al. 2, lit. b si c , al. 4, lit d si e, al.5, lit. c, 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 aproba Planul Urbanistic Zonal – “Parc Energetic Fotovoltaic pe terenul in suprafata 

de 86.940 mp din extravilanul localitatii situat in Seini, str. Rosiori identificat prin CF nr. 51817, nr. cad 

4220, CF. 51816, nr. cad. 4204, CF 51814 nr. cad 4218, CF 51815 nr. cad 4219, CF 51818, nr. cad 4217, 

CF 5615, nr. cad 4205, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

              Art.2. In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru terenul in suprafata de 86940 mp din 

extravilanul localitatii si pentru cuprinderea acestuia in intravilanul orasului Seini prin modificarea PUG-

ului se va obtine AVIZUL favorabil de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

              Art. 3. Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Serviciului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Persoanelor interesate.  

- Un exemplar se afiseaza. 

 

   Seini la 10.07.2013 
 

  Presedinte de sedinta             Contrasemneaza 

     Sima Nicolae                                Secretar, 

              Bud Ioan 


