
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i 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 de planificare teritorial , urbanism i avizul favorabil al comisiei de amenajare a teritoriului i
urbanism;

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 a administra iei publice 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 amenajare 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 ului Maramure ,
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei  planificare teritorial , urbanism;
- Prim riei comunei Copalnic M tur
- Prim riei comunei S lsig;
- Prim riei comunei Dumbr vi a;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 10 februarie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                                      SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                 Dumitru Dumu a

Baia Mare, 10 februarie 2010
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 19 din 10 februarie 2010

Denumirea documenta iei Beneficiar

1.
PLAN URBANISTIC ZONAL –FERM  DE PUI DE  CARNE –
(72.000 locuri, respective 50.000 locuri) , în localitatea S lsig
, comuna S lsig , jud. Maramure  proiect nr. 975/2009 executat

de S.C. “DIVCONSTRUCT” S.R.L din Baia Mare,

beneficiar: S.C. “AMERICAN
INDUSTRIES” S.R.L i SC “PURE
LINE”SRL, cu sediul în Baia Sprie,

str-Clo ca nr. 19A.

2.
PLAN URBANISTIC ZONAL – FERM  DE VACI DE LAPTE
(100 de capete),  în  comuna Dumbr vi a,  jud. Maramure

proiect nr. 16/2009, executat de SC “TRILITICA” SRL .din Baia
Mare, str. F.Karol nr.41,

beneficiar: S.C.”EURO
PESC RU UL”S.R.L din Suciu de

Jos, nr.156, jud. Maramure  .

3.
PLAN URBANISTIC ZONAL – PENSIUNE TURISTIC , în
comuna Dumbr vi a nr. F.nr., jud. Maramure , proiect nr.

17/2009 executat de SC “TRILITICA” SRL .din Baia Mare, str.
F.Karol nr.41.

beneficiar: S.C.”P DUREA
DEAS ”S.R.L din Suciu de Jos

nr.156, jud.Maramure

4.
PLAN URBANISTIC ZONAL - PENSIUNE TURISTIC , în

comuna Copalnic M tur, localitatea C rpini  nr. F.nr., jud.
Maramure , proiect nr. 18/2009 executat de SC “TRILITICA”

SRL .din Baia Mare, str. F.Karol nr.41

beneficiar: S.C.”CABANA DIN
DEAL”S.R.L din Suciu de Jos,

nr.156, jud. Maramure  .


