
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

            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 , Referatul
Direc iei Planificare Teritorial i 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 .
 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
conform anexei la prezenta hot râre.

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 i administra ie public ,
- Direc iei  planificare teritorial , urbanism
- Prim riei comunei Dese ti;
- Prim riei comunei Recea;
- Prim riei comunei Remetea Chioarului
- Prim riei comunei Giule ti;
- Prim riei comunei Gro i,
- Prim riei comunei Ocna ugatag.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
          SECRETARUL JUDE ULUI

                                                Dumitru Dumu a

Baia Mare,  15 iulie 2008
Nr. 119



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

            Anexa nr. .1
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 119 din 15 iulie 2008

Nr.
crt. Denumirea documenta iei Beneficiar

1. PUD modernizarea i extinderea structurii de cazare i
utilit i conexe la sta iunea Izvoare

S.C.”STA IUNEA IZVOARELE”S.A
din  localitatea Mara, com. Dese ti

2. PUD locuin  familial  P+M în localitatea L pu el,
comuna Recea

Catrinoiu Ovidiu din Baia Mare, str.
unii nr. 3/40;

3. PUD sec ie prelucrare legume ,în localitatea Remetea
Chioarului

S.C.”INTACT SERVICE”S.R.L din
Baia Mare,str. N.Iorga nr. 2

4. PUZ hal  produc ie mobilier din lemn, depozite i
birouri  în satul Berbe ti, comuna Giule ti

S.C.”LAGUNA SERV” S.R.L. din
Sighetu Marma iei, str. ug u nr. 66

5. PUD zon  reziden ial   în cartierul „RODINA” în
localitatea Satu Nou de Jos f.n., comuna Gro i

Bota Ioan, Pop Marius, Cândea Liviu i
Tanko Zoltan

6. PUZ  zon  reziden ial  în localitatea Ocna ugatag Neme  Mihai i so ia Maria,com.
line ti, sat V leni nr. 167c.


