
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui teren

în suprafa  de 20 ha situat în localitatea L pu el

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , Încheierea civil  nr. 903 a Tribunalului Maramure , Ordinul de plat  nr.
1912/15.09.2008 precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin i comisiei economico-
financiare,

În baza prevederilor art. 7 litera c) 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  includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui teren în suprafa  de 20
ha, în valoare de 2.600.000 lei, situat în localitatea L pu el, în scopul realiz rii obiectivului „Centru de
management integrat al de eurilor menajere în zona de sud a jude ului Maramure ”.

Art.2. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public al
jude ului Maramure .

Art.3. Hot rârea 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 de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
-    Direc iei tehnice:
-    Direc iei planificare teritorial , urbanism;

-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 30 septembrie 2008.

PRE EDINTE,
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