
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rilor intervenite

 în domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului 2009

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 pentru activit i economico-financiare i
comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;
 În baza art. 91 alin. (1) litera f), art. 122  i art. 97 alin. (1) 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  modific rile intervenite în domeniul public al jude ului Maramure   în cursul anului
2009, conform Anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al jude ului la 31 decembrie 2009, se public
în Monitorul oficial al jude ului 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 economice;
-    Direc iei tehnice;
-    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 14 aprilie 2010. 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, 14 aprilie 2010
Nr. 42



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 42 din 14 aprilie 2010

                     Modific ri intervenite în domeniul public al jude ului Maramure  in anul 2009
           lei

Denumirea bunului IESIRI INTRARI DIFERENTE DIN
REEVALUARE OBSERVATII

Drumuri jude ene
2.646.225,43

Reclasificare,
investitii

R.A. “AEROPORTUL” Baia Mare
Platouri cu macadam 258.990,14 Investitii
Drumuri pavate cu macadam 310.774,46 Investitii
Re ea electric  subteran 109.058,00 Investitii

Cabin  poart  (punct acces
aeroport)

7.650,00
HCJ. 53/2009

Cl dire cu destina ie special 46.620,00 HCJ. 53/2009
Re ea de ap 35.338,10
Depozit carburan i 38.495,85
Casa pompe hidrofor 20.376,79
re ele i canale termice 50.190,79
re ele electrice exterioare 51.668,55
balizaj pist i fir director 231.622,53
priza de p mânt 7.048,09
re ele telefonice 10.371,31
Platform  betonat

arc mijloace auto)
81.043,54

Drum de acces i platform 7,70 reclasificare
Biblioteca jude ean  “Petre Dulfu” Baia
Mare
- constructie 115.000 investitii
- Filiala “Traian” Baia Mare 207.632,70
- Filiala “Ion Sugariu” Baia Mare 50.689,99
- Filiala “N.Iorga” Baia Mare 17.768,11
Muzeul de Istorie  i Arheologie
 - teren Turnul M celarilor
-  teren 8+21 mp

7.332,87
cumparare

Spitalul jude ean  de Urgen
“Dr.C.Opri ” Baia Mare
- sta ie oxigen  50.393,65
- magazie alimente 98.814,11
- barac  metalic    ptr detergen i  41.989,87
- atelier tâmpl rie 112.542,47
- ramp  sp torie 5.822,96
- re ele ap 36.577,89
- re ele gaz 11.684,95
- re ele electrice 26.705,02



- re ele termice 55.725,23
- împrejmuiri beton 40.421,57
- drumuri,alei asfaltate 9.646,93
-împrejmuire din beton 14.206,52
 - Re ele oxigen 25.336,38
 -Cl dire sp torie Policlinica nr.2 91.889,36
 - Drum acces Pol. nr.2 15.859,45
 - Imprejmuire beton 6.579,06

Spitalul de boli
infec ioase dermatovenerologie i

psihiatrie Baia Mare
-   Sec ia psihiatrie b rba i Baia Mare 131.353,33 investitii
-   Sec ia psihiatrie femei Baia Mare 568.646,67 investitii
         - corp dependen 166.710,21 investitii
         - gheret  poart 7.596,69

Serviciul jud. de ambulan
Serviciul de ambulan  Baia Mare 73.345.04 investitii

Ambulan  ora  Tg. L pu 33.188,62 investitii
Ambulan  ora ul omcuta Mare 31.454,77 investitii
Ambulan  ora ul Bor a 14.664,40 investitii
Direc ia General  de Asisten  Social

i Protec ia  Copilului
Centrul maternal i centrul de primire în

regim de urgen  Baia Mare 1.662.764,24
Casa de tip familial nr.2

Sighetu Marma iei
446.773,00

investiti
Centrul de Plasament pentru Copii

colari com.Ocna ugatag
- Gospod rie anex 14.594,00
Centrul de recuperare i reabilitare a
persoanelor cu handicap Sighetu
Marma iei

-          C min spital 2.406.158,72 investiti
-          Cl dire sp torie 39.360,31
-          Atelier între inere 7.676,16
-          Grajd i cote e porci 2.258,87
-          Magazie carburan i 2.843,27
-          Depozit lemne 1.405,07

coala general  pentru copii cu
deficien e psihice nr. 2

 Baia Mare

- magazie suprafa a 60 mp 6.590,38
coala Profesional  pentru Copii cu

Deficien e Psihice
Baia Mare 101.482,00 investiti

fost Centrul de plasament pentru copii
colari cu deficien e Tg.L pu  - cladire

internat 38.444,00 investiti



Serviciul public Salvamont
Statie salvamont  Poiana Izvoare

 - Teren 900,19
Baz  de salvare Mogo a 895.968,03 HCJ.nr.149/2009

Cl dire ( fost Centru de Plasament
pentru Copii colari) Baia Mare

str.Valea Borcutului
- cl dire castel
- cl dire anex
- lemn rie
- ghereta portar
- fântâni de beton

123.170,8
53.680,32
15.119,79

629,35
2.118,94

Centrul de zi Sighetu Marma iei 122.850,00
Cabin  portar 942,82
Cote  porci 1.759,12
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

“Gh.Pop de B se ti” Maramure
Cl dire sediu 89.982,06  investiti

Casa de oaspe i Baia Mare  corpul
B

corpul C
- Teren 1630 mp

157.725,13

70.807,20 HCJ nr.163/2009
Serviciul Public Comunitar de

eviden  a Persoanelor Maramure

Spa iu
Spa iu

216.836,69
50.807,84

Centrul militar judetean
 - cl dire 196.768,47

investiti
BUNURI MOBILE (colec ii de art ,

antioane minerale) 1.165.171,55
Achizi ionate in
anul 2009


