
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind trecerea din  domeniul public în domeniul privat  al jude ului Maramure , a unui imobil aflat în

administrarea Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr.1968/2008 a Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i
psihiatrie precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia;

În baza art. 2 i art.3 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
func iune, casare i valorificare a activelor corporale care alc tuiesc domeniul public al statului i al unit ilor
administrativ - teritoriale;

În baza art. 91 alin. (1) litera 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  trecerea din  domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure , a unui
imobil aflat în administrarea Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie având datele de
identificare conform anexei.

Art. 2  Trecerea în domeniul privat al jude ului se face în vederea scoaterii din func iune i demol rii
imobilului prev zut la Art.1.

Art. 3 Procedurile de scoatere din func iune i demolare revin în sarcina administratorului.
Art.4 Dup  scoaterea din func iune i demolarea imobilului în mod corespunz tor se va modifica

anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Spitalul de boli infec ioase,
dermatovenerologie i psihiatrie.

Art.5. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc ia economic ;
-    Direc ia tehnic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai  2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs
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