
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea achizi ion rii a dou  suprafe e de teren i includerea acestora

în 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 , Referatul nr. 489/2008 a Biroului Rela ii Interna ionale, Procesul verbal de
negociere nr. 3283/2009 i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i
economico-financiare;

În conformitate cu prevederile art. 7 litera b) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;

 În baza art. 91 alin.(1) litera f), art. 97  alin.(1) i art. 123 alin. (2) 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  achizi ionarea a dou  suprafe e de teren având elementele de identificare conform
anexei la prezenta hot râre, în vederea implement rii proiectului „Restaurarea i revitalizarera Bastionului

celarilor din Baia Mare, Maramure ”.
Art.2. Pre ul de achizi ie este de 60 euro/mp conform  procesului verbal de negociere nr. 3283/2009 i

se va achita la cursul oficial al B.N.R. din ziua semn rii contractului de vânzare – cump rare.
Art.3.  Se aprob  suportarea de la buget a cheltuielilor privind întocmirea actelor notariale i de notare

în cartea funciar .
Art.4 Se mandateaz  dl. Pre edinte Mircea Man pentru semnarea contractului de vânzare –

cump rare.
Art.5. Se aprob  includerea celor dou  suprafe e de teren în domeniul public al jude ului Maramure

dup  semnarea contractului de vânzare – cump rare.
Art.6. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public al

jude ului Maramure i anexa la Contractul de administrare nr. 244/54/2007 încheiat între Consiliul    jude ean
Maramure i Muzeul jude ean de Istorie i Arheologie.

Art.7.  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 juridice i administra ie  public ;
- Muzeului jude ean de Istorie i Arheologie;
- D-nei Szentirmay Otilia;
- S.C. Gen iana S.R.L.;
- Birou notarial public.



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

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                             Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2009
Nr. 84

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

               Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 84 din 30 iunie 2009

Elementele de identificare a celor dou  suprafe e de teren
pentru care se aprob  achizi ionarea

Nr.
Crt.

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

VALOAREA
TERENULUI

ACTUALUL
PROPRIETAR

1 TEREN Suprafa a – 8 mp
C.F. 2959

Nr. Topo 390

480 Euro Szentirmay Otilia
BAIA MARE

Str. Clo ca nr. 27
2 TEREN Suprafa a – 21 mp

C.F. 1198
Nr. Topo 389/4/1

1.260 Euro S.C. Gen iana S.R.L.


