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H O T Ă R Â R E A  nr.  48 /2019 

            privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal  - zonă de locuințe str. Petofi Șandor 

 

 Consiliul local orășenesc Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2019 

 

 Având în vedere :  

– Documentația prezentată cu privire la aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal  - zonă de 

locuințe str. Petofi Șandor, orașul Seini;   

- Expunerea de motive a Serviciului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orașului Seini cu privire la necesitatea aprobării unui PUZ ;  

- Raportul arhitectului șef din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini cu 

privire la necesitatea aprobării unui PUZ ; 

- Proiectul de hotărâre;  

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orașului;  

 În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 2701/2010 

pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cu modificările și 

completările ulterioare;  

         În baza art. 129, al.1, al.2, lit c, al.6, lit.c, și art. 196, al. 1 lit a din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  - zonă de locuințe str. Petofi Șandor, orașul 

Seini, terenuri identificate în: C.F.-54607-Seini, nr.cad.54608 în suprafață de 100 m2, situat 

în intravilanul localității, proprietate privată ORAȘUL SEINI; C.F.-54619-Seini, 

nr.cad.54619 în suprafață de 455 m2, situat în intravilanul localității, proprietate privată 

ORAȘUL SEINI;  C.F.-54790-Seini, nr.cad.54790 în suprafață de 1.998 m2, situat în 

intravilanul localității, proprietate privată BORDAC IOAN și BORDC NICOLETA; C.F.-

54791-Seini, nr.cad.54791 în suprafață de 3.000 m2, situat în intravilanul localității, 

proprietate privată MÎNDRUȚ-GHERȚAN ALEXANDRA-MIHAELA și MÎNDRUȚ-

GHERȚAN CRISTIAN-PETRU; C.F.-54800-Seini, nr.cad.54800 în suprafață de 200 m2, 

situat în intravilanul localității, proprietate privată FIRISAR OANA-ANDREEA și FIRISAR 

MIHĂIȚĂ-VASILE;  C.F.-54801-Seini, nr.cad.54801 în suprafață de 546 m2, situat în 

intravilanul localității, proprietate privată FÂȘIE GRETA-MARIA și FÂȘIE IONUȚ și C.F.-



54973-Seini, nr.cad.54973 în suprafață de 3.005 m2, situat în intravilanul localității, 

proprietate privată SACALÂȘ ZSENI și ROATIȘ VASILE. 
 Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituției Prefectului Județul Maramureș. 

- D-lui Roatiș Vasile.  

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

- Un exemplar se afișează. 

Seini la 19.08.2019  

 

  Președinte de ședință,                Contrasemnează  

       Sopoian Raluca                                   Secretar, - Bud Ioan 
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