
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ /2018 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Seini, reactualizat  

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa extraordinară la data de 28.09.2018 

 

           Având în vedere: 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini, cu privire la necesitatea aprobarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului 

Seini, reactualizat; 

- Planul de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Seini, reactualizat - prezentat; 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul favorabil al secretarului oraşului Seini; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 25, al. 1, art.26, art. 27, al. 1 din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2, art. 3, art. 15 si 

art. 16 din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si  urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 

urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. b, al. 4, lit. d si e, art. 45, al. 3 şi art. 115 al. 1, lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Seini, reactualizat, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Hotararea Consiliului Local Seini nr. 27/2018 se abroga. 

Art.3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- OCPI Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se afişează.   

 

 

 

Seini la 28.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

                       Secretar, Bud Ioan 

 

 

 

 


