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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 66 din data de 27 mai 2009
 privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietatea public  a statului

situat în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe incai nr. 46, jude ul Maramure
din administrarea Institu iei Prefectului jude ului Maramure  în administrarea

 Consiliului Jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Planificare Teritorial  Urbanism nr. 1008/ 16.11.2009 i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În temeiul art.11, alin. (1) i art. 12 din Legea 213/1998, privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia, cu modific rile i complet rile ulterioare.

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. f) i 97 din Legea 215/2001 a administra iei publice locale, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.I. Anexa privind datele de identificare a imobilului “Palatul Administrativ” cuprinse la art. 1 din

Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 66 din data de 27 mai 2009 se înlocuie te cu prezenta anex ,
care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.II. Art.2. al Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 66 din data de 27 mai 2009 va avea
urm torul con inut: “Institu ia Prefectului jude ului Maramure  împreun  cu toate serviciile subordonate
acesteia, respectiv serviciile deconcentrate ale ministerelor i a celorlalte autorit i ale administra iei publice
centrale de specialitate, î i vor desf ura în continuare activitatea în Palatul Administrativ ocupând suprafa a
util  de inut  efectiv la aceast  dat , care va r mâne în folosin a exclusiv  a acestora”.

Art.III.  Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Planificare Teritorial  Urbanism;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 19 noiembrie  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,  19 noiembrie 2009
Nr.  143



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
                                        Anexa

la Hot rârea CJ MM
      nr. 143 din 19 noiembrie 2009

  DATELE DE IDENTIFICARE

       a "Palatului Administrativ" din municipiul Baia Mare, jude ul Maramure , proprietate publica a statului,
pentru care se solicit  trecerea din administrarea Institu iei Prefectului jude ului Maramure

în administrarea Consiliului Jude ean Maramure

Adresa imobilului
care se transfer

Persoana juridic  din
administrarea c reia se

transmite imobilul

Persoana juridic  în
administrarea c reia se

transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului

Num rul de inventar
atribuit de Ministerul

Finan elor Publice

Municipiul Baia
Mare, strada

Gheorghe incai
nr. 46,  jude ul
Maramure ,

Ministerul Administra iei i
Internelor – Institu ia
Prefectului Jude ului

Maramure

Consiliul Jude ean
Maramure

- Demisol i patru corpuri birouri, un corp
arhiv , un corp bufet i cantin
- suprafa a construit  1.796 m2

- terenul aferent 15.000 m2

nr. M.E.F. 111.891


