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H O T Ă R Â R E A nr. 45 /2021
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Seini
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 Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 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;
- Proiectul de hotărâre;
- 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.
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;
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 Strategia de Dezvoltare Durabilă a 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
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