
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în comisia de vânzare a spa iillor

medicale i în comisia de contesta ie

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie pubic  precum i avizul favorabil al comsiei juridice i de disciplin ,

inând cont de demisia domnului Munteanu Radu Mircea din func ia de consilier jude ean,
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 membru supleant în comisia  de contesta ie în locul domnului Munteanu
Radu Mircea, domnul consilier jude ean Ardus tan Gavril.

Art.2. 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;
- Domnului consilier jude ean Ardus tan Gavril.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 29 august 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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SECRETAR AL JUDE ULUI
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