
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului

pentru aglomerarea urban  Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice – Compartiment Protec ie a Mediului i avizele favorabile ale comisie pentru protec ia
mediului, turism, tineret i sport i ale comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor art. 15 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 543 din 7 aprilie 2004 privind
elaborarea i punerea în aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii aerului;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea urban  Baia
Mare.

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  Tehnice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure ;
- Prim riei municipiului Baia Mare;
- Prim riei ora ului T ii M gher ;
- Prim riei ora ului Baia Sprie;
- Prim riei comunei Dumbr vi a;
- Prim riei comunei Gro i;
- Prim riei comunei Recea;
- Prim riei comunei S eni.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 28
mai 2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
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