
       R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
pentru aprobarea limitei maxime a fondurilor ce vor putea fi utilizate pentru exproprierea terenurilor necesare
realiz rii 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 i avizul favorabil al
comisiei de specialitate;

Realizarea obiectivului de interes local “Centru de management integrat al de eurilor menajere în zona de sud
a jude ului Maramure “, declarat de utilitate public , parte a Proiectului de  management integrat al de eurilor menajere
în jude ul Maramure , propus spre finan are în cadrul programului ISPA al Uniunii Europene  presupune exprorierea a
20 ha teren necesar realiz rii obiectivului;
 Prin Hot rârea nr. 16 din 2008, Consiliul local al comunei Recea a aprobat amplasarea  obiectivului pe teritoriul
comunei Recea pe un teren proprietate a  Composesoratului L pu el;

inând cont de necesitatea derul rii în termen scurt a procedurilor de expropriere se impune realizarea
acesteia prin învoire între p i cu privire la pre ul terenului expropriat scop în care este necesar  stabilirea limitei
maxime a sumelor ce vor putea fi utilizate pentru acordarea unei drepte desp gubiri a proprietarilor expropria i ;

zând prevederile art. 24 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz  de utilitate public , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. d) i  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat ;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  negocierea cu proprietarii a pre ului terenurilor supuse exproprierii pentru realizarea
obiectivului de investi ii de interes local “Centru de management integrat al de eurilor menajere în zona de sud a
jude ului Maramure “ în limita sumei totale de 2.600.000 lei, pentru cele 20 de ha supuse exproprierii, pentru realizarea
procedurilor de expropriere prin învoiala p ilor.

Art.2. Se mandateaz  conducerea executiv  a Consiliului jude ean s  negoceieze cu proprietarii, în limita
sumei stabilite, pre ul exproprierii, s  realizezeze învoiala cu ace tia în fa a instan ei de judecat   i s  efectueze plata
pre ului c tre cei expropria i pe baza hot rârii judec tore ti definitive, dat  în baza învoielii realizate.

Art. 3. Pezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
- Direc iei Tehnice,
- Direc iei Economice;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Consiliului local Recea;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

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

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs
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