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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Master Planului jude ean de ap i ap  uzat

revizuit la data de 23 iunie 2009, a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice, Adresa nr. 85371 din 07.06.2009 a Ministerului Mediului i Dezvolt rii Durabile prin care se
solicit  aprobarea în Consiliu Jude ean a Master Planului jude ean de ap i ap  uzat , revizuit la data de 23
iunie 2009,  Acordul de principiu semnat de toate localit ile beneficiare membri ADI – Maramure , precum i a
S.C. Vital S.A. Baia Mare i avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(1) lit. b), art. 11 alin.(1) i (2) lit. g), precum i ale art. 12
alin. (1) lit. a) din Legea 241/ 22 iunie 2006 a serviciului de ap i canalizare, cu modific rile i complet rile
ulterioare i art. 8 alin. (2) lit. a), din Legea 51/ 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 87 alin.(1), art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. b), d), e), f) , alin. (5) lit. a), 13 i art. 97 din
Legea 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure   adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. Se aprob  Master Planul jude ean de ap i ap  uzat  pentru jude ul Maramure , varianta

revizuit  la data de 23 iunie 2009.
Art.2. Se aprob  volumul de investi ii i graficul de implementare, conform cap. 22 Mediu din Tratatul

de Aderare al României la Uniunea European .
Art.3. 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 ,
- ADI Maramure i prim riilor beneficiare prin grija ADI – Maramure , cât si prim riilor beneficiare

care nu sunt membri ADI,
- Ministerului Mediului i Dezvolt rii Durabile prin grija ADI – Maramure ,
- Direc iei tehnice,
- Direc iei  planificare teritorial , urbanism,
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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