
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru determinarea chiriei

pentru unele imobile din domeniul privat al jude ului în care se desf oar  activit i medicale

 Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei
pentru activit i economico-financiare;
 În baza prevederilor art. 4, al. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor
spa ii cu destina ia de cabinete medicale i a punctului 4.1 din Contractele de concesiune încheiate în baza
acestei hot râri;
 În baza art. 91 al. (1) lit. f) i art. 97 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  Raportul de evaluare întocmit în baza Contractului de servicii nr. 7323/2009
pentru determinarea chiriei pentru unele imobile din domeniul privata al jude ului în care se desf oar
activit i medicale.

Art.2. –  Valoarea redeven ei anuale pentru spa iile medicale concesionate este cea din anexa la
prezenta hot râre, conform Raportului de evaluare i se aplic  din anul 2010.

Art.3. – Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
-    Direc iei economice;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 23 decembrie  2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

                                                                                                 Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 decembrie 2009
Nr. 150

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE



             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 150 din 23 decembrie 2009

Redeven a pentru unele imobile concesionate din domeniul privat
al jude ului în care se desf oar  activit i medicale

Nr.
crt. Denumirea imobilului Redeven

euro/mp/an

1.
Cl dire Stomatologie nr. 2 Baia Mare Str.

Hortensiei nr. 5/A 33,00

2.
Centrul de s tate nr. 6 Baia Mare

Str. Banatului nr.1 29,40

3.
Dispensar uman Firiza

Firiza nr. 74 18,00


