
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al jude ului în domeniul public

al unor unit ii administrativ – teritoriale

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , Hot rârea nr.13/2008 a Consiliului local al comunei Moisei, Hot rârea nr.
52/2008 a Consiliului local al ora ului T ii M gher  precum i avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate;
 În conformitate cu prevedrile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia,
 În baza art.91 al (1) litera f) i art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local ,
republicat ,

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  trecerea unor bunuri din domeniul public al jude ului în domeniul public al unor unit i
administrativ – teritoriale conform anexei.

Art.2. Predarea – preluarea bunurilor prev zute la art.1 se face pe baz  de protocol încheiat între
ile interesate, în termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri.

Art.3.  În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al jude ului
precum i Anexa la Contractul de administrarea încheiat cu Muzeul de istorie i arheologie.

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-  Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei economice;
-    Direc iei juridice i administra ie  public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Muzeului de istorie i arheologie;
-    Consiliului local al comunei Moisei;
-    Consiliului local al ora ului T ii M gher .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data de 30 aprilie
2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 aprilie 2008
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ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI CARE
TREC DIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE  ÎN

DOMENIUL PUBLIC AL UNOR UNIT II ADMINISTRATIV - TERITORIALE

Sec iunea I: Bunuri imobile
Nr.
Crt. Codul

de
clasifica
re

Denumirea bunului
Elemente

de identificare
Anul d rii în

folosin
Valoarea de

inventar
 -  lei RON-

Situa ia juridic
actual

0  1 2 3 4 5 6
1 1.6.2. Casa memorial

Moisei, comuna Moisei
 - teren =48,74 m2

suprafa a constr. = 48,74
m2

1972 1.000

1.293,91

H.G.nr. 442/1994

2 1.6.2. Casa memorial  B a
 ora ulT ii

gher
 - teren =47,30 m2

suprafa a constr. = 47,30
m2

1971 1.000

1.164,34

H.G.nr. 442/1994


