
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea închirierii unor spa ii apar inând

domeniului public al jude ului Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 23/2008  a Bibliotecii jude ene “Petre Dulfu” Baia Mare precum i
avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art. 14, al. (1) i al. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91, alin. (1), lit. f) 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  închirierea în condi iile legii, a unui spa iu disponibil în suprafa  de 25 mp, din cadrul
imobilului Bibliotecii jude ene “Petre Dulfu” Baia Mare pentru înfiin area unei librarii.

Art.2. Contractul de închiriere se încheie de c tre Biblioteca jude ean  “Petre Dulfu” Baia Mare în a
rui administrare se afl  spa iul respectiv.

Art.3. Sumele încasate vor fi virate Consiliului jude ean Maramure .
Art.4 Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Direc iei tehnice;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

 - Bibliotecii jude ene “Petre Dulfu” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

   Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                      Dumitru Dumu a
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