
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                          R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea prelungirii 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. 312/ 2008 a Consiliului local al municipiului Baia Mare, precum i
avizul favorabil al comisiei de specialitate;

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 , cu modific rile i complet rile ulterioare;

 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1– Se aprob  prelungirea închirierii unor spa ii apar inând domeniului public al jude ului
Maramure  pe perioada anului colar 2008 - 2009, în imobilul situat în Baia Mare str. Drogo  Vod  nr. 9,
Consiliului local al municipiului Baia Mare în care func ioneaz  Gr dini a cu program normal nr. 33.

Art.2– Cuantumul chiriei este de 16 lei /mp/ an, conform art. 1 al. (1) din HCJ. nr. 76/2007.
Art.3– Hot rârea se public  în Monitorul oficial al judelului i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;

- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
 - Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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