
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre Inspectoratul Jude ean al Poli iei de Frontier

Maramure  a unei suprafe e de teren din domeniul public al jude ului Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 1871351/2008 a Inspectoratului Jude ean al Poli iei de Frontier
Maramure i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico –
financiare;

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia;
 În baza art. 91 al.(1) lit. f) , art. 97 al.(1) i art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administra ia public
local  republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  darea în folosin  gratuit , Inspectoratului Jude ean al Poli iei de Frontier
Maramure  a unei suprafe e de 100 mp de teren din  domeniul  public  al  jude ului  Maramure   aflat  în
administrarea  R.A. “Aeroportul  Baia Mare”, în vederea amplas rii unui turn de comunica ii.

Art.2. Darea în  folosin  gratuit  se va face pe baz  de protocol de predare – primire  încheiat între
R.A. “Aeroportul  Baia Mare” i Inspectoratul Jude ean al Poli iei de Frontier  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;
-   R.A. “Aeroportul  Baia Mare”;
-   Inspectoratului Jude ean al Poli iei de Frontier  Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 30 iunie 2009. Au fost prezen i 27 de consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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