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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
de completare a unor elemente de identificare i modificarea suprafe ei de teren

aferent construc iilor pentru un bun din domeniul public al jude ului

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic  precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia;

Luând în considerare schi ele de dezmembrare;
 În temeiul 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  completarea elementelor de identificare i modificarea suprafe ei de teren aferent
construc iilor pentru un bun din domeniul public al jude ului conform Anexei la prezenta hot râre.

Art.2. - În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public al
jude ului Maramure , precum i Anexa la Contractul de administrare nr. 2780/A.823/2008, încheiat între
Consiliul jude ean Maramure i Centrul Militar jude ean Maramure  .

Art.3. – Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;

-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
  -    Centrului Militar jude ean Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 18 februarie 2009.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                Dumitru Dumu a

Baia Mare, 18 februarie 2009
Nr. 16
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 16 din 18 februarie 2009

PRIVIND  COMPLETAREA UNOR ELEMENTE DE IDENTIFICARE I MODIFICAREA SUPRAFE EI DE
  TEREN AFERENT CONSTRUC IILOR PENTRU CENTRUL MILITAR JUDE EAN MARAMURE

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

1 1.6.4. Cl dire Centrul militar jude ean Maramure
Teren aferent construc iilor: 1.743 mp

Str. P- a Libert ii nr.2 (Turnului nr.1)
Nr. topo:                     414/2 – 471 mp;

              415/2/2 - 48 mp;
             416/1/2 -  284 mp;

416/2 - 11 mp;
417 - 412mp;

418/1 – 517 mp.

1959 910.764,42

283.697,50

 Par i componente:
Birouri
Magazie
Garaje
Garaj atelier

S.C 1075 mp;
S.C.  194 mp:

                S.C.    67 mp;
                                  S.C.  128 mp.

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


