
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul aplica iei „Sistem de

Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice i Investi ii nr.788/29.10.2010, Hot rârea Adun rii Generale a Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  pentru Gestionarea Integrat  a De eurilor Menajere în jude ul Maramure  nr. 19 din 19
octombrie 2010 i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare, comisiei juridice i de
discipli i comisiei de amenajare a teritoriului i urbanism;

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b) i alin (3) lit f) i a art. 97 alin (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  documenta iile elaborate de consor iul de firme Royal Haskoning Nederland B.V.,
Intergroup Engineering, E R M Group în cadrul aplica iei Sistem de Management Integrat al De eurilor
Menajere în Jude ul Maramure   dup  cum urmeaz :

- Studiul de Fezabilitate cu anexele, care urmeaz  s  fie revizuit ca urmare a identific rii loca iilor
pentru cele 2 Centre de Management al De eurilor (CDM Sud i CDM Nord),

- Cererea de finan are care va fi revizuit  în conformitate cu Studiul de Fezabilitate i Acordul de
Mediu emis de ARPM Cluj-Napoca,

- Analiza Economic , Financiar i Institu ional  care va fi revizuit  în conformitate cu SF
- Documenta iile de atribuire a contractelor de lucr ri servicii, echipamente aferente aplica iei.
Art.2. 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 ;
- Arhitect ef;
- Direc iei  Tehnice i Investi ii ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar   a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 2 noiembrie  2010. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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