
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean

de amenajare a teritoriului i de urbanism

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure , Referat nr. 424/
2008 al Direc iei de planificare teritorial , urbanism precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, cu modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art.91 alin. (1) lit. f, i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure   adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  avizele unice emise de Comisia tehnic  de amenajere a teritoriului i de urbanism
pentru documenta ia: PUZ ZON  REZIDEN IAL  în localitatea Gro i, com. Gro i, proiect nr. 713/2008
executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare i design  din Baia Mare, beneficiar: Cristian
Vasile Podin   din loc. Ungureni nr. 336,com Cup eni;  PUZ PENSIUNE AGROTURISTIC , în localitatea
Cerne ti, comuna Cerne ti proiect nr. 823/2005 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare, Bd.
Bucure ti nr. 5/1, beneficiar: S.C.”BIMEX”S.R.L din Baia Mare, str. P ltini ului nr. 65/30;  PUD STRUCTUR
TURISTIC , în localitatea Valea Chioarului, comuna Valea Chioarului proiect nr. 581/2008 executat de
Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare i design din Baia Mare,beneficiar: Sarma i Nistor C lin din
Valea Chioarului, nr. 86/B; PUD FERM  PENTRU CULTIVAREA CIUPERCILOR  ,în localitatea B se ti,
comuna B se ti proiect nr. 756/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare i design
din Baia Mare,beneficiar: S.C.”PLEUROTUS”S.R.L. din B se ti, nr. 52.PUD – PENSIUNI AGROTURISTICE
în loc. D ne ti , com. ti, proiect nr. 1000-1011/2008 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare,
beneficiari: S.C.”TETRIS TURISM”S.R.L i S.C „CREDOS PRODCOM”S.R.L din com. ti i mun Baia
Mare. PUZ – ZON  REZIDEN IAL  în loc. Satu Nou de Jos, com. Gro i, proiect nr. 12/2008 executat de
S.C.”TRILITICA”S.R.L din Baia Mare, beneficiar Chitidean Cristian din Baia Mare.

Art.2. Prezenta  Hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul  Maramure ;
- Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei  planificare teritorial , urbanism;
- Prim riilor  comunelor Gro i, Cerne ti, Valea Chioarului, B se ti i ti.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai  2008.
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