
          ROM NIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

H O T  R Â R E
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes local

 „Centru de management integrat al de eurilor menajere în zona de sud a jude ului Maramure ”

 Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei planificare teritorial  urbanism – Secretariatul Comisiilor pentru efectuarea cercet rii prealabile în
vederea declar rii utilit ii publice pentru interes local nr. 180/18.03.2008, procesul-verbal al Comisiei pentru
efectuarea cercet rii prealabile în vederea declar rii utilit ii publice i avizul Comisiei de amenajarea
teritoriului i urbanism prin care se propune declararea utilit ii publice pentru obiectivul de interes local
„Centru de management integrat al de eurilor menajere în zona de sud a jude ului Maramure ” precum i
avizil favorabil al comisiei de specialitate;
 În baza prevederilor art. 7 i art. 11 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz  de
utilitate public ,
 In baza art. 91, alin. (1), lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat ,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1.  Se declar  de utilitate public  de interes local obiectivul „Centru de management integrat al
de eurilor menajere în zona de sud a jude ului Maramure ”, situat în comuna Recea, sat L pu el;

Art. 2.  Expropriatorul este Consiliul jude ean Maramure
Art. 3. Prezentul act de declarare a utilit ii publice va fi adus la cuno tin  public  prin publicare în

presa local i afi are la sediul Consiliului jude ean Maramure i sediul Consiliului local al comunei Recea.
Art. 4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

• Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
• Direc iei tehnice;
• Direc iei planificare teritorial , urbanism
• Consiliului local al comunei Recea.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.
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