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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rii componen ei nominale a Comisiei tehnice  de amenajare a

teritoriului i urbanism a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei urbanism i amenajarea teritoriului i avizul favorabil al comisiei de amenajarea
teritoriului i urbanism;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(5) i art.37 alin.(1), (11) i (12) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modific rile i complet rile ulterioare;

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  modificarea componen ei  nominale a Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului i urbanism a jude ului Maramure , conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Hot rârea 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  urbanism i amenajarea teritoriului;
- Membrilor comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 27
noiembrie 2013. Au fost prezen i 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 noiembrie 2013
Nr. 190
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Anexa la HCJ MM nr. 190/2013

COMPONEN A NOMINAL  A  COMISIEI TEHNICE  DE AMENAJARE A
TERITORIULUI I URBANISM A JUDE ULUI MARAMURE

(1) În scopul îmbun irii calit ii deciziei referitoare la dezvoltarea spa ial  durabil , în
coordonarea Pre edintelui  Consiliului jude ean Maramure , se constituie Comisia tehnic
de amenajare a teritoriului i urbanism a jude ului Maramure , ca organ consultativ cu
atribu ii de analiz , expertizare tehnic i consultan  care asigur  fundamentarea tehnic
avizului Arhitectului ef în urm toarea componen :

Pre edinte:
Ing. PAN VASILE                    - Arhitect ef, Consiliul Jude ean  Maramure

 Membri comisiei:
Ing. MOJOLIC GHEORGHE - ef Serviciu urbanism i amenajarea teritoriului, Consiliul

Jude ean Maramure ;
BREBAN CLAUDIA - Director executiv, Direc ia Dezvoltare Investi i Consiliul

Jude ean Maramure ;
Arh. FLORU  FLORIN DAN - Registrul Urbani tilor din Romania, Biroul Teritorial

pentru Regiunea de   Dezvoltare Nord-Vest;
Arh. TREBELI LAVINIA - Registrul Urbani tilor din Romania, Biroul Teritorial

pentru Regiunea de Dezvoltare  Nord-Vest;
Ing. MOJOLIC ANA - Consilier superior, Direc ia Jude ean  pt. Cultur i

Patrimoniul Na ional  Maramure ;
HORINCAR VALERICA - Consilier,Serviciul Avize, acorduri, autoriza ii, Agen ia

Pentru Protec ia Mediului  Maramure ;
PA CA RADU - Consilier, Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar ;
Ing. LIVIU  IRE - ef birou Exploatare lucr ri- Sistemul de Gospod rire al

Apelor Maramure ;
Ing. ILU  TRAIAN CRISTIAN    - S.C. Electrica-SDEE Baia Mare;
Ing. CADAR CRISTIAN - ef Sector Baia Mare,S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
CÎRLIG IOAN - Comisar ef de poli ie,Serviciul rutier, Inspectoratul de

Poli ie al  Jude ului Maramure
Ing T RAN RODICA - Sec ia de Drumuri Na ionale Baia Mare;
Lt.col. ing.ZIGLER ALEXANDRU
MARCEL

- ofi er specialist I din Compartimentul avizare - autorizare
, I.S.U. „Gheorghe Pop de B se ti” al Jude ului
Maramure ;

Lt.Ing.P CURAR DORINA MARIA - ofi er specialist II Serviciul prevenire, I.S.U. „Gheorghe
Pop de B se ti” al Jude ului Maramure

(2).Secretariatul comisiei se asigur  de func ionar public din cadrul structurii de specialitate
din subordinea Direc iei  urbanism i amenajarea teritoriului :

- Ing.RADU CODRU A DELIA  - Consilier superior, Direc ia urbanism i amenajarea
teritoriului,  Consiliul Jude ean Maramure .

SECRETAR AL JUDETULUI
Dumitru Dumu a


