
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea spa iilor

medicale i a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008

 Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , Avizul Direc iei generale a finan elor publice Maramure i avizele
favorabile ale comisiilor juridice i de disciplin i pentru activit ii economico-financiare,
 În baza prevederilor Ordonan ei de urgen  nr. 68/2008 privind vânzarea spa iilor proprietate privat  a
statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale cu destina ia de cabinete medicale, precum i a spa iilor în care
se desf oar  activit i conexe actului medical;
 În baza art. 91 al. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local
republicat ;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1 – Se aprob  Raportul de evaluare întocmit în baza Contractului de servicii nr. 5683/2008,în
vederea vânz rii spa iilor medicale i a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008.

Art.2 –  Valoarea evaluat  a spa iului medical i a terenului aferent este cea din anexa la prezenta
hot râre, conform Raportului de evaluare.

Art.3 – Cheltuielile ocazionate de procedura de efectuare a m sur torilor cadastrale i înt bularea
dreptului de proprietate al jude ului se vor suporta propor ional cu suprafa a spa iului medical.

Art.4 – Indemniza ia membrilor comisiilor de vânzare i de contesta ie este de ____lei pentru fiecare
spa iu medical vândut i respectiv pentru fiecare contesta ie. Secretarul tehnic al comisiei beneficiaz  de 75%
din indemniza ia cuvenit  unui membru.

Art.5 – 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 economice;
-    Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
-    Compartimentului resurse umane;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Membrilor comisiilor.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 28 noiembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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