
 
                                             R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr. 16  / 2019 

 

privind aprobarea demararii procedurilor pentru infiintarea unei balastiere in albia raului 

Somes, pe teritoriul orasului Seini 

 
 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2019 

 

 Avand in vedere :  
 

- Faptul ca pentru intretinerea si repararea strazilor si drumurilor din orasul Seini este 

necesara o mare cantitate de agregate minerale de rau; 

- Raportul Serviciului urbanism cu privire la necesitatea infiintarii unei balastiere in 

albia raului Somes , pe teritoriul orasului Seini; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art.33, al.4 si al.4 cu 1 din Legea nr.107/1996 legea 

apelor  cu modificarile si completarile ulterioare. 

In baza art.36, al.1, al.2, lit.b si d, al.4 lit.d si e, al.6, lit.a pct.13, 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 demararea procedurilor pentru infiintarea unei balastiere in albia raului 

Somes pe teritoriul orasului Seini, pentru exploatarea unei cantitati de 2.000 mc de agregate 

minerale de rau in conformitate cu legislatia din domeniul gospodaririi apelor. 

Art.2. Presenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- SGA Baia Mare; 

- Primarului orasului Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul Primariei. 
   

     Seini la 28.03.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                      Bud Ioan 


