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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
HOT RÂRE

privind modificarea Hot rârii nr.51 /21.03.2012 pentru aprobarea Planului de între inere i
repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A. precum i avizele favorabile ale comisiei de
amenajarea teritoriului i urbanism i ale comisiei pentru activit i economico- financiare;

În baza prevederilor O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public i privat de interes local cu modific rile i complet rile
ulterioare i ale H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglement rilor – cadru de aplicare a O.G. nr.
71 / 2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public i privat de interes local;

În temeiul prevederilor art. 22  din Ordonan a nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al
drumurilor cu modific rile i complet rile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 i 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. Planul de între inere i reparatii curente si periodice pe re eaua de drumuri jude ene în
anul 2012, aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 51/2012, se modific
conform anexelor la prezenta hot râre. Restul dispozi iilor hot rârii r mân nemodificate.

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu ia Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc ia Tehnic i Investi ii;
- Direc ia de  Patrimoniu i Logistic ;
- Direc ia Economic ;
- Direc ia Juridic i Administra ie Public ;
- Compartimentului pregatire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C. Drumuri – Poduri Maramure  S.A.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 31 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean  Maramure  din 28 iunie  2012. Au fost prezenti 32 din totalul de 35 consilieri
jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 28 iunie 2012
Nr. 94



2



3


