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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
de modificare a unor anexe la Hot rârea nr. 190 din 14 decembrie 2012 privind  aprobarea

Monografiei economico-militare a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public , Adresa nr. 169/ 2013 a Structurii Teritoriale
pentru Probleme Speciale Maramure i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

zând prevederile art. 35 lit. d) din  Legea nr. 45/ 1994 a ap rii na ionale a României, cu
modific rile i complet rile ulterioare, Legii nr. 477/ 2003 privind preg tirea economiei na ionale i
a teritoriului pentru ap rare, H.G nr. 1174/ 2011 pentru aprobarea Instruc iunilor privind întocmirea
i actualizarea monografiei economico-militare a jude ului, respectiv a municipiului Bucure ti;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit f) i ale 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  modificarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a jude ului
Maramure , dup  cum urmeaz :

- anexa 1a Structura popula iei pe sexe i grupe de vârst ;
- anexa 8a Sta ii de emisie radio-tv;
- anexa 8b Sta ii radioreleu;
- anexa 8c Centre de telecomunica ii;
- anexa 8d Re ele informatice;
- anexa 8e Structuri de comunica ii po tale;
- anexa 10 Operatori economici;
- anexa 12 Unit i de cazare i alimenta ie public ;
- anexa 14 Unit i de asisten  medical ;
- anexa 15b Conducte magistrale de transport gaze;
- anexa 16 Mijloace de transport i utilaje de construc ii;
- anrxa 18 Institu ii de înv mânt;
- anexa 20b Sistemul for elor de protec ie în situa ii de urgen .

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 ;
- Centrului Militar Jude ean Maramure ;
- Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Maramure ;
- Administra iei Na ionale a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  Consiliului
jude ean Maramure  din 24 iulie 2013. Au fost prezen i 24 de consilieri jude eni din totalul 35
consilieri jude eni în func ie.
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PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare,  24 iulie 2013
Nr. 117


