
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al jude ului Maramure
 în domeniul public al jude ului Maramure  în vederea trecerii acestora

 în domeniul public al comunei Rona de Sus

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i solicitarea Consiliului local Rona de Sus  i avizele favorabile ale comisiei
juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico - financiare;
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) i art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În baza art. 91 al. (1) lit. c) i art. 97 al. (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  trecerea unor bunuri având datele de identificare prev zute în anexa care face parte
integrant  din prezenta hot râre, din domeniul privat  al jude ului Maramure  în domeniul public al jude ului
Maramure .

Art.2. Se aprob  trecerea bunurilor prev zute la art. 1 din domeniul public al jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei Rona de Sus.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul privat al
jude ului Maramure .

Art.4. Predarea – preluarea bunurilor transmise potivit art.1 se va face pe baz  de protocol încheiat
între p i în termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri.

Art.5. 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 Rona de Sus.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 27 aprilie  2010. 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, 27 aprilie 2010
Nr. 63



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 63 din 27 aprilie 2010

LISTA
bunurilor care trec din domeniul privat  al jude ului Maramure

în domeniul public al jude ului Maramure

Nr.crt. Denumirea bunului Elemente
de identificare Valoare

1 S.C.B ile Co tiui S.R.L. Comuna Rona de Sus
nr.1236

2 - Cl dire b i calde (Pavilion,central
termic )

C.F. nr.2888
Nr. cadastral 3235

40.133,54

3 - Case de vacanta
C. 3.1;C.3.2; C.3.3; C.3.4; C.3.5;
C.3.6;C.3.7. (c su e camping)

7 buc.
C.F. nr.  2888

Nr. cadastral 3235

25.565,87

4 - Bazin ap  s rat  + garderob C.F. nr.  2888
Nr. cadastral 3235

12.491,86

5 - Conduct  aduc iune 3.521,47
6 - Conduct  ap  potabil 614,93
7 - Imprejmuire metalic 1.529,52
8 - Linie electric  aerian 371,03
9 - Amenajare pltform  betonat 652,96

10 - Rezervor metalic 2000 l. 346,46
11 - Poart  metalic 867,31


