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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind solicitarea avizului de principiu, în vederea mut rii

Sta iei Meteorologice jude ene în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Planificare Teritorial , Urbanism nr. 106 din 8 decembrie 2009 i avizele favorabile ale comisiei
penetru activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
Ca urmare a solicit rii Centrului Meteorologic Regional Transilvania de Nord,
 În temeiul art. 11, alin. (1), lit. f) i 97 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 acord  avizul de principiu Administra iei Na ionale de Meteorologie – Centrul Meteorologic
Regional Transilvania de Nord Cluj Napoca, pentru darea în administrare a suprafe ei de 900 m2 în vederea
demar rii ac iunii de întocmire a documenta iei tehnice i ob inere a avizelor necesare pentru reamplasarea
Sta iei Meteorologice jude ene în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare.

Art.2. Darea în administrare va fi aprobat  dup  ob inerea avizului de specialitate a serviciului de
supraveghere Aeroporturi i Agen i Aeronautici din cadrul RA Autoritatea Aeronautic  Civil  Român .

Art.3. Hot rârea 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 de planificare teritorial i urbanism;
- Direc iei economice;
- Compartimentul 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 decembrie  2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
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