
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
de aprobare a parcel rii i ie irii din indiviziune a unor terenuri i

construc iilor aferente  aflate în 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 , schi ele de dezmembrare i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i comisiei economico-financiar ;

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) 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 .215/2001a administra iei publice locale,
republicat , cu  modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. - Se aprob  ie irea din indiviziune pentru cota parte ce se cuvine jude ului Maramure  din
imobilele înscrise în C.F. 2036; 1599; 2868 Baia Mare, conform planului de amplasament i delimitare întocmit
de ing. Hîrjan Oliviu i înregistrat la O.C.P.I. Maramure  sub nr.10450/23.04.2009.

Art.2. - Se aprob  planul de parcelare conform planului de amplasament i delimitare anexat.
Art.3. - Se aprob suportarea de la buget a cheltuielilor privind întocmirea actelor notariale i de

notare în C.F.
Art.4. – Se mandateaz  dl. pre edinte Mircea Man pentru semnarea conven iei de ie ire din

indiviziune.
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 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 ;
-    Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure ;

                          -     Birou notarial public.

    Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai 2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                   SECRETAR AL JUDE ULUI
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Nr. 64


