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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes local „Construire drum comunal

DC92 – drum pentru trafic greu i modernizare drumuri de acces la localit ile Sârbi i
Buze ti” în comuna F rca a, jude ul Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei urbanism i amenajarea teritoriului – Secretariatul Comisiilor pentru efectuarea
cercet rii prealabile în vederea declar rii utilit ii publice pentru interes local, Procesul-verbal al
Comisiei pentru efectuarea cercet rii prealabile în vederea declar rii utilit ii publice nr.
6765/655/18.10.2013 i avizele favorabile ale comisiei de amenajarea teriroriului i urbanism i ale
comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor art. 7 i art. 11 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz
de utilitate public ;

In baza art. 91, alin. (1), lit. f) i 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 declar  de utilitate public  de interes local obiectivul „Construire drum comunal
DC92 – drum pentru trafic greu  i modernizare drumuri de acces la localit ile Sârbi i Buze ti” în
comuna F rca a, jude ul Maramure .

Art.2.  Expropriatorul este Consiliul local al comunei F rca a
Art.3. Prezentul act de declarare a utilit ii publice va fi adus la cuno tin  public  prin

publicare în presa local i afi are la sediul Consiliului jude ean Maramure i sediul Consiliului
local al comunei F rca a.

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
− Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
− Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
− Direc iei urbanism i amenajarea teritoriului;
− Consiliului local al comunei F rca a.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
octombrie 2013. Au fost prezen i 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 octombrie 2013
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