
       ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea concesion rii unor spa ii apar inând

domeniului privat al jude ului Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic  precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate,
 În temeiul art.12, alin. (1), (2) i  (3) din Ordonan a de urgen  nr. 83/2000 privind organizarea i
func ionarea cabinetelor de liber  practic  pentru servicii publice conexe actului medical,
 Conform art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia,

În baza art. 91, alin. (4), lit. b) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale
republicat ;

 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE:

Art.1. – Se aprob  concesionarea pe o perioad  de pân  la 15 ani a unor spa ii (cabinet i spa ii de
utilitate comun ) din domeniul privat al jude ului în care se desf oar  activit i conexe actului medical.

Art.2. –  Se aprob  concesionarea spa iilor de la art.1 prin negociere direct  c tre titularii dreptului
de folosin .

Art.3. –  Cuantumul redeven ei pentru primii doi ani este de 1Euro/mp/an, dup  care redeven a se va
stabilii de c tre concedent la pre ul pie ii, similar contractelelor de concesionare încheiate  cu titularii
cabinetelor medicale.

Art.4. – Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului -  jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Direc iei tehnic .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului  jude ean Maramure
din data de 16 ianuarie  2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

Contrasemneaz ,
SECRETAR  AL JUDE ULUI
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