
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 Ă R Â R E A  nr. 44 /2021 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Seini, 

pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

       Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 20.05.2021 

 

Având în vedere: 

- Solicitarea ADR NV de reactualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului 

Seini; 

- Oportunitatea de a implementa proiecte finanțate prin POR 2021-2027; 

- Raportul Administratorului Public din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Seini, cu privire la necesitatea aprobării acestui proiect;  

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului 

conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comert si agricultura din cadrul 

Consiliului local Seini; 

- Avizul favorabil al secretarului general al oraşului Seini 

- Proiectul de hotarare, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare, OG. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România cu completările și modificările ulterioare, Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

În baza prevederilor art. 129, al. 1, al. 2, lit. b și c, al. 4, lit. e, f și g, al. 7, lit. k și art. 196, al. 1, 

lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
ART 1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Seini pentru perioada 2021 – 

2027, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 2. Dl. Barbul Vasile administrator public va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

ART. 3.  – Prezenta se comunică: 

              - Instituției prefectului Județul Maramureș; 

              - Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

              - D-lui Barbul Vasile – administrator public; 

              - Se publică pe site. 

 

 

     Seini la 20.05.2021 

 

                                                                                                                                                                       

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

             Andreescu Silvia                                                                 Secretar general, 

                                                                                                           Danci Gabriela 

 


