
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind darea în administrare a 7 înc peri din imobilul situat în Baia Mare, str. Gh. incai nr. 34, din

domeniului public al jude ului Maramure  Consiliului local al municipului Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresele nr. 212341/ 2008 i nr. 213834/ 2008 a Inspectoratului de poli ie al
jude ului Maramure , Hot rârea nr. 272/2008 a Consiliului local al municipiului Baia Mare i avizul favorabil al
comisiei juridice i de disciplin i comisiei economico-financiare,

În conformitate cu prevederile art. 12 al. (1) i (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;
 În baza art. 91 al. (1) lit. c); al. (4) lit. a) i art. 97 al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia
public  local  republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  darea în administrare a 7 înc peri din imobilul situat în Baia Mare str. Gh. incai nr.
34, din domeniului public al jude ului Maramure , Consiliului local al municipului Baia Mare, conform anexei la
prezenta hot râre.

Art.2. Dreptul de administrare asupra bunurilor prev zute în anex , va face obiectul Contractului de
administrare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Consiliul local al municipiului Baia Mare.

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 economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Consiliului local al municipiului Baia Mare;
- Inspectoratului de poli ie al jude ului Maramure .

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,
Mircea Man

Contrasemneaz
                   SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                           Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 septembrie 2008
Nr. 163



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 163 din 30 sep 2008

LISTA BUNURILOR CARE APAR IN
DOMENIULUI PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

DATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Sec iunea I: Bunuri imobile

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare Denumirea bunului

Elemente
de identificare

Anul d rii în
folosin

Valoarea de inventar
-  lei RON-

0 1 2 3 4 5

37.1
1.6.4. Spa iu

Baia Mare str.Gh. incai nr.34

Nr.înc peri 1,2,3,4,5,6,11.

Su =97,95 mp

2005 5,92


