
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind desemnarea consilierilor jude eni în comisia de vânzare a spa iillor medicale

i în comisia de contesta ie

Având în vedere prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 68/ 2008 privind vânzarea spa iilor proprietate privat  a
statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale cu destina ie de cabinete medicale precum i a spa iiilor în care se
desf oar  activit i conexe actului medical;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administra iei publice locale, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se desemneaz  ca membrii i membrii suplean i în comisia de vânzare a spa iilor medicale urm torii
consilieri jude eni:

Membrii
1. Marinescu Emil
2. Zetea Gabriel Valer
Suplean i

     1. C pu an Edit Reka
   2. Cosma Alexandru

Art.2. Se desemneaz  ca membrii i membrii suplean i în comisia de contesta ie urm torii consilieri jude eni:
Membrii
       1. Pa ca Liviu Titus
       2. T taru Florin
Suplean i

     1. Munteanu Radu Mircea
   2. Bude Ioan

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
    - Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
  - Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;

- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii
- Consilierilor jude eni desemna i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 24 voturi „pentru” i 10 ab ineri de la vot în edin a extraordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 3 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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