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H O T A R A R E A  nr.  37 /2019 

 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare de destinatie din zona de 

locuinte in zona industriala, orasul Seini; 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 27.06.2019 

 Avind in vedere :  

– Documentatia prezentata cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru pentru schimbare 

de destinatie din zona de locuinte in zona industriala, orasul Seini;   

- Raportul Serviciului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la necesitatea aprobarii unui PUZ ;  

- 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. 25 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului 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 cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

         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 pentru pentru schimbare de destinatie din 

zona de locuinte in zona industriala, orasul Seini, teren identificat in CF 54843 Seini, nr. 

cad. 54843 in suprafata de 2193 mp. conform anexei care face parte integrante din 

prezenta hotarare.  

 Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- SC OCTANO DOWNSTREAM SRL.  

- Serviciului  Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 27.06.2019  

  Presedinte de sedinta,                Contrasemneaza  

      Prikop Marcela                              Secretar, 

                        Bud Ioan 
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