
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în administrarea Spitalului jude ean de urgen

“Dr.Constantin Opri ” Baia Mare
 a unui spa iu din domeniul privat al jude ului Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresele nr. 11350 i 13321/2008 a Spitalului jude ean de urgen
“Dr.Constantin Opri ” Baia Mare i adresa nr. 145/2008 a Colegiului medicilor denti ti precum i avizele
favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei de activit i economico-financiare,
 În conformitate cu prevederile art. 4 i art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia,
 În baza art. 91 alin. (1) lit. c) , 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 – (1) Se aprob  darea în administrarea Spitalului jude ean de urgen  “Dr.Constantin Opri ”
Baia Mare a unui spa iu în suprafa  de 36,72 mp situat în imobilul Policlinica stomatologic  nr.1, str.
G.Bila cu nr. 22A, din domeniul privat al jude ului Maramure .

(2) Darea în administrare se face în vederea amenaj rii unui cabinet de radiologie dentar .
Art. 2. În mod corespunz tor se modific  Anexa nr.1 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.

29/2005.
Art. 3 – Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
-   Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
-   Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-   Direc iei juridice i administra ie public ;

-   Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
   -   Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

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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