
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul public al jude ului Maramure

Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i avizele favorabile ale comisiilor juridice i de disciplin i  pentru activit ii
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 alin. (1), lit. c) 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  darea în administrare a unor spa ii din domeniului public al jude ului Maramure ,
apar inând fostului „Centru de plasament pentru copii colari Vi eu de Sus” str. 22 Decembrie nr. 30/A,
Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure , conform Anexei  la prezenta hot râre.

Art.2. - În mod corespunz tor se modific  Anexa la Contractul de administrare nr. 2453/638/2005
modificat prin Actul adi ional nr. 5103/1604/2007, încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Direc ia
general  de asisten  social i protec ia copilului 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, administra ie i rela ii publice;

-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
  -    Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

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

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                Dumitru Dumu a

Baia Mare, 28 noiembrie 2008
Nt. 195



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
Anexa

la Hot rârea C.J. MM
nr. 195 din 28 noiembrie 2008

L I S T A
spa iilor date  în administrare  Direc iei de asisten  social i protec ia copilului
situate în imobilul fost „Centru de plasament pentru copii colari Vi eu de Sus”

str. 22 Decembrie nr. 30/A.

Nr.
crt. Denumire Suprafa

mp
Valoare

lei

1

Imobil fost „Centru de plasament pentru copii colari
Vi eu de Sus” str. 22 Decembrie nr. 30/A.

Din care: - parter, camerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14.

inclusiv spa iile de utilitate comun

558,81 261.373,53


