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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea programului suplimentar privind lucr rile de intre inere i repara ii

curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2013

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

În baza prevederilor Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 43/ 22.03.2011 privind
aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului
public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene, ale Hot rârii nr. 58 /
21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini i a Contractului de
delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public i privat al jude ului
Maramure  în domeniul drumurilor jude ene;

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonan a Guvernului 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 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  programul suplimentar privind lucr rile de intre inere i repara ii curente i
periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2013, conform anexei care face parte integrant
din prezenta hot râre.
          Art. 2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei de Urbanism i Amenajarea Teritoriului;
- Direc iei Economice i Patrimoniu;
- Direc iei Juridice si Administra ie Public ;
- S.C. Drumuri – Poduri Maramure  S.A.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar  din 6
noiembrie 2013. Au fost prezen i 28 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 6 noiembrie 2013
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