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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii  din domeniul privat

 al jude ului Maramure , Casei de Asigur ri de S tate Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 3642/2009 a Casei de Asigur ri de S tate Maramure i
avizele favorabile ale comisiei economico-finanicare i comisiei juridice i de disciplin ;

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia;
 În baza art. 91 alin.(1) lit. f), art. 97 alin.(1) i art. 124 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  darea în folosin  gratuit  pe o perioad  de 5 ani, Casei de Asigur ri de S tate
Maramure  a unor spa ii din domeniul privat al jude ului Maramure , situate în imobilul de pe strada Gh.
Bila cu nr. 22 A, conform anexei la prezenta hot râre.  La  expirarea termenului darea în folosin a gratuit  va
putea fi prelungit  pentru o nou  perioad  convenit  de p i.

Art.2. Darea în  folosin  gratuit  se va face pe baz  de protocol de predare – primire  încheiat între
Consiliul jude ean Maramure i Casa de Asigur ri de S tate Maramure .

Art.3. Cu data prezentei se modific  în mod corespunz tor Anexa nr. 1 la Hot rârea Consiliului
jude ean nr. 113/2008 privind aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului cu destina ia de cabinete
medicale
i a celor în care se desf oar  activit i conexe actului medical, propuse spre vânzare.

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
-   Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-   Direc iei economice;
-   Direc iei juridice i administra ie  public ;
-   Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

                                       -   Casei de Asigur ri de S tate Maramure .
Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 voturi „pentru” i o ab inere, în edin a ordinar  a Consiliului

jude ean Maramure , din 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni -
35).

                                                     PRE EDINTE,
                                                                     Mircea Man

                           Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                       Dumitru Dumu a
Baia Mare,23 septembrie 2009
Nr. 114
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 114 din 23 septembrie 2009

LISTA SPA IILOR DATE ÎN FOLOSIN  GRATUIT
CASEI DE ASIGUR RI DE S TATE MARAMURE

Nr.
crt.

Denumirea spa iului Elemente de identificare

1. CABINET NR. 12 Suprafa a construit  = 36,90 mp

2. CABINET NR. 13 Suprafa a construit  = 26,21 mp

3. HOL Suprafa a construit  = 17,40 mp


