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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind scoaterea din func iune în vederea cas rii a unor bunuri din

 domeniul privat al jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa nr.
596/2009 a Prim riei Rona de Sus, Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i avizele favorabile ale
comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

 În baza Ordonan ei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
func iune, casare i valorificare a activelor corporale care alc tuiesc domeniul public al statului i al unit ilor
administrativ - teritoriale;
  În baza art. 91 al.(1) litera f) i art. 97  al.(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  scoaterea din func iune în vederea cas rii a unor imobile din  domeniul privat al
jude ului Maramure  conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2.  -  Se aprob  transmiterea f  plat  a materialelor rezultate în urma cas rii Consiliului local al
comunei Rona de Sus.

Art.3. - În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul privat al
jude ului.

Art.4.  -  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;
- Direc iei tehnice;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Consiliului local al comunei Rona de Sus.

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

                                                                                                         Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 mai 2009
Nr. 67
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 67 din 27 mai 2009

privind datele de identificare a imobilelor propuse pentru a fi scoase din func iune în vederea cas rii

Nr.
crt.

Codul de
clasificare Denumirea bunului Elemente

de identificare
Anul dobândirii sau,

dup  caz d rii în
folosin

Valoarea de
inventar

- lei RON -
Situa ia juridic

actual

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.5. - Central  termic C.F. nr. 2888
nr. cadastral 3235 1996 Domeniu privat

2 1.5.7. - Rezervor metalic 1996 175,77 Domeniu privat
3 1.6.6. - Copertin 1996 106,84 Domeniu privat
4 1.7.1.3. - Instala ie electric  interioar 1996 120,96 Domeniu privat
5 2.16.5 - Cazan PAL 1996 7.345,37 Domeniu privat
6 2.16.3.1.1. - Transformator sudur 1996 425,23 Domeniu privat
7 2.16.5. - Cazan cu aburi 1996 771,00 Domeniu privat
8 1.5.7. - Recipient hidrofor 1996 48,23 Domeniu privat
9 2.17.1.4. - Pomp  submersibil 1996 69,77 Domeniu privat

10 2.17.1.4. - Pomp  AN 65 1996 1.167,76 Domeniu privat


