
JUDEŢUL MARAMUREŞ  
CONSILIUL JUDE ŢEAN 

 
ROMÂNIA  

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei 1 a Hot ărârii nr.36 /20.03.2015 pentru aprobarea 
Planului de între ţinere şi repara ţii curente şi periodice pe re ţeaua de drumuri 
jude ţene în anul 2015 şi pentru aprobarea programului suplimentar privind 

lucr ările de între ţinere şi repara ţii curente şi periodice pe re ţeaua de drumuri 
jude ţene în anul 2015  

 
           Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Maramureş, Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A. şi avizele favorabile ale 
Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi ale Comisiei pentru activităţi 
economico – financiare;  
          În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea 
reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local; 
          În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa nr. 43 / 1997 privind regimul juridic 
al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;  
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi art. 97 din Legea nr. 215 
/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE:  

 
          Art.1.  Planul de întreţinere şi reparaţii curente si periodice pe reţeaua de drumuri 
judeţene în anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 36 / 
2015 se modifică conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Restul dispoziţiilor hotărârii 
rămân nemodificate.  
          Art.2.  Se aprobă planul suplimentar privind întreţinerea şi reparaţiile curente şi 
periodice prin reţeaua de drumuri judeţene în anul 2015 conform anexei nr. 2.  
          Art.3.  Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii 
preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la 
aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea totală aprobată.  



          Art.4.  Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  

 
• Direcţia Tehnică; 
• Direcţia Economică şi Patrimoniu; 
• Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 
• S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A. ; 
• Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru”, o abţinere şi o neparticipare 
la vot în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 
membrii ai consiliului judeţean.  
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