
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind punerea la dispozi ia proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor

în jude ul Maramure ” a 20 ha teren situat în localitatea L pu el - comuna Recea,
pentru construc ia obiectivului Centru de Management al De eurilor

 din partea de Sud a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul nr.
6926/1180/16.11.2009 a Direc iei Tehnice i avizele favorabile ale comisiei de amenajare a teritoriului i
urbanism i comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul articolului 91 aliniat (4) lit.a i articolului 97 aliniat (1) din Legea nr.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  punerea la dispozi ia proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor în
Jude ul Maramure ” a 20 ha teren situat în localitatea L pu el Comuna Recea, pentru construc ia obiectivului
de investi ii Centru de Mangement al De eurilor din partea de Sud a Jude ului Maramure , teren identificat
conform anexei 1 (Planul de situa ie), care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2. Obiectivul de investi ii „Centru de Mangement al De eurilor din partea de Sud a Jude ului
Maramure ”, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ”, se va
construi pe terenul care se afl  în domeniul public al jude ului Maramure , teren disponibil, exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus în proiect.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire i punerea în aplicare a prezentei hot râri se îns rcineaz  Direc ia
Tehnic .

Art. 4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 19 noiembrie  2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

    Contrasemneaz ,
                                            SECRETAR AL JUDE ULUI,
                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 19 noiembrie 2009
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