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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor  din Programul Integrat de
Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 i Pb,

anul 2012
Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure i

referatul Direc iei Tehnice i Investi ii – Compartiment Protec ie a Mediului i avizul favorabil al
comisiei pentru protec ia mediului turism, tineret i sport;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor nr. 35 din 11
ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare i punere în aplicare a planurilor i
programelor de Gestionare a calit ii aerului, partea II, cap. 7, subcap.7.2. din anexa la ordin, acest
raport se supune aprob rii consiliul judetean;

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  Raportul privind stadiul realiz rii m surilor prev zute în Programul

Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 i
Pb, anul 2012.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se
comunic :

- Institu iei Prefectului -jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- 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 de voturi în edin a ordinar  din 27
februarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 februarie 2013
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Anexa la prezenta hot râre poate fi accesat  pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

