
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra  unor imobile din

domeniul public al jude ului Maramure  de la  S.C. PROTEPLANT S.R.L. Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 2/2010 a SC. PROTEPLANT S.R.L. Maramure  precum i
avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia;
 În baza art. 91 al. (1) lit. c) i art. 97 al.(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  retragerea dreptului de administrare asupra unor imobile din domeniul public al
jude ului Maramure , având datele de identificare  cuprinse în Anexa  la prezenta hot râre, de la S.C.
PROTEPLANT S.R.L. Maramure .

Art.2. Administrarea imobilelor prev zute la art.1 revine  Consiliului jude ean 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 juridice i administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    S.C. PROTEPLANT S.R.L. Maramure .

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. 44



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 44 din 14 aprilie 2010

LISTA
imobilelor din domeniul public al jude ului Maramure

retrase din administrarea  S.C. PROTEPLANT S.R.L. Maramure

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente

de identificare
1. Sediul Forma iei de lucru Dumbr vi a

Teren 1741 mp
Cl dire parter, c mid , birou.

Suprafa  constr. 307 mp

2. Sediul Forma iei de lucru omcuta Mare
Teren 308 mp

Birou, magazie
Suprafa  constr.94 mp


