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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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
Arhitectului ef i avizul favorabil al comisiei de amenajare a teritoriului i de 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 locale,
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 Coa ;
- Compoartimentului 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 data de 22 octombrie  2010 . Au fost prezenti 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                          SECRETARUL JUDE ULUI
                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 22 octombrie 2010
Nr. 166



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
             Anexa

la Hot rârea CJ MM
      nr. 166 din 22 octombrie 2010

Denumirea documenta iei Beneficiar

1. PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE CASE DE
VACAN  , pe Valea Slav în  comuna Coa    , jud. Maramure

proiect nr.519/2010 executat de S.C. “STUDIUM” S.R.L din
Baia Mare

Prim ria comunei Coa


