ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională in administraţia publică se supune consultarii
publice:
,,PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA HARTILOR
STRATEGICE DE ZGOMOT SI A PLANULUI DE ACTIUNE ELABORATE CU
RAPOARTELE AFERENTE PENTRU SECTORUL DE DRUM JUDETEAN DJ
687, km 0+000 - km 10+090”

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu
referire la acest proiect de hotărâre , se pot depune in scris la sediul
Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025,str.1
Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei
electronice la adresa :relaţiicupublicul_cjh@yahoo.com, până la data de
03 februarie 2015.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune elaborate
cu rapoartele aferente pentru sectorul de drum judeţean DJ 687, km 0+000 - km
10+090
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei tehnice şi investiţii, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr. 9.905/ML/10.12.2014 de la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Hunedoara prin care se înştiinţează asupra finalizării procedurii de
analizare şi evaluare a hărţii strategice de zgomot pentru drumul judeţean DJ
687, tronsonul km 0+000 – km10+090 şi a rapoartelor aferente acesteia precum
şi solicitarea privind aprobarea acesteia printr-o hotărâre de consiliu;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.24 şi 26 din Hotărârea Guvernului
nr.321/2005, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a, alin.5 pct.14 şi ale art.97 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă documentaţia privind Hărţile strategice de zgomot şi
Planurile de acţiune cu rapoartele aferente pentru sectorul de drum judeţean DJ
687, km 0+000 -km 10+090, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi, prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

p. PREŞEDINTE,

Gligor Dorin Oliviu
Vicepreşedinte

Deva, la ___________ 2015

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

