
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat  în domeniul public

al jude ului Maramure  în vederea transmiterii acestora în domeniul public
al unor unit i administrativ - teritoriale

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , Hot rârea nr. 3/2010 a Consiliului local al comunei C line ti i avizele
favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art. 8 al. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;
 În baza art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
local  republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  trecerea unor bunuri din domeniul privat  în domeniul public al jude ului Maramure ,
conform Anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Cu data prezentei hot râri se modific  Anexa la Hot rârea Consiliului jude ean nr. 48/30 iunie
2006.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  inventarul bunurilor din domeniul public al jude ului.
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;
-   Prim riei comunei C line ti.

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. 43



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 43 din 14 aprilie 2010

LISTA
 bunurilor care trec din domeniul privat  în domeniul public al jude ului Maramure

Nr.crt. Denumirea bunului Elemente
de identificare Valoare

1
Sediul Forma iei de lucru

line ti

- Teren 325 m2

Cl dire parter, c mid ,  magazie
Supr.constr.: 100 m2

8,16

15.529,86


