
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public i privat al

jude ului Maramure  aflate în administrarea Consiliului jude ean

 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. 14, al. (1) i al. (2) i art.15 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) i art. 123 alin. (1) i alin. (2) 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  închirierea prin licita ie public , a unor  imobile din domeniul public i privat al
jude ului Maramure  aflate în administrarea Consiliului jude ean, având datele de identificare cuprinse în
anexa la prezenta hot râre.

Art.2. Închirierea se face pe o perioad  de 5 ani. La expirarea termenului durata închirierii va putea fi
prelungit  pentru o nou  perioad  convenit  de p i.

Art.3. Pre ul de pornire a licita iei este cel prev zut în H.C.J nr. 76/2007.
Art.4. Cu data prezentei se abrog  H.C.J. nr. 21/2006 i H.C.J. nr. 77/2007.
Art.5. 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 juridice i administra ie public ;
- 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 28
mai 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, 28 mai 2010
Nr. 68
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 68 din 28 mai 2010

LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC I PRIVAT AL JUDE ULUI
PENTRU CARE SE APROB  ÎNCHIRIEREA

Nr.crt Denumirea bunului Elemente de identificare Observa ii

1.
Sediul Forma iei de lucru
Dumbr vi a
Teren 1741 mp

Cl dire parter, c mid , birou.Suprafa
constr. 307mp Domeniul public

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

Birou, magazie
Suprafa  constr.94 mp Domeniul public

3.
Sediul Forma iei de lucru Copalnic

tur
Teren 820 m2

Cl dire parter, c mid , birou, magazie
Supraf. Constr. 163 m2 Domeniul privat

4.
Sediul Forma iei de lucru
Dragomire ti
Teren 1500m2

Cl dire parter, magazie, birou.
Suprafa  constr.: 193 m2 Domeniul privat

5.
Sediul Forma iei de lucru Valea
Chioarului
Teren  480 m2

Cl dire parter, c mid , birou, magazie.
Supr. constr.: 78 m2 Domeniul privat

6.
Sediul Forma iei de lucru Remetea
Chioarului
Teren  475 m2

Cl dire parter, c mid , birou
Supr. constr.: 190 m2 Domeniul privat

7.
Sediul Forma iei de lucru Oar a de
Jos
Teren 1903 m2

Cl dire parter, c mid , birou, magazie,
remiz , garduri . Supr. constr.:112 m2 Domeniul privat

8. Sediul Forma iei de lucru Seini
Teren 2700 mp

Cl dire parter, c mid , birou, magazie,
remiz , gard beton.
Supr. constr.: 263 mp

Domeniul privat

9.
Cl dire (fost  Casa de Plasament
pentru Copii colari) Bocicoiu Mare
 - Teren  : 1043 m2

Nr.149
CF nr.11 Nr.top.333/1 Domeniul privat

i componente:
Corp cl dire B1

Suprafa a construit  :
313,60 m2 Nivele : P+3
Înc peri destina ie: 64 apartamente –
cazare.

Corp cl dire B2
Supr. constr. : 313,60 m2

Nivele : P+3
Înc peri destina ie: 64 apartamente –
cazare.

Central  termic +buc rie Supr. constr. :  223,87 m2 Nivele : P
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Grup alimentar + sal  de sport Suprafa a construit  :
262,5 m2 Nivele : P

Grajd animale Suprafa a construit  :
125 m2 Nivele : P

Gheret  paznic + garaj Suprafa a construit  : 80 m2

10.

Bloc  locuin e (fost Centru de
plasament pentru copii colari Valea
Borcutului)

Teren aferent 13.137 mp

Supraf. constr.=318,57 m2

Nivele: P+3
Înc peri destina ie: 35 din care 24
garsoniere –dormitoare, birouri, cabinet
medical, atelier, biblioteca, camera de
oaspe i, arhiva, sala de studiu

Domeniul privat

cl dire central  termic
Supraf. constr. = 110 m2 Nivele:P
Înc peri
Destina ie: 3 instala ia de înc lzire,
central

cl dire anex
Suprafa a constr. 384mp Nivele : P
Înc peri destina ie: 11 s li de studiu, bloc
alimentar, buc rie, baie, depozite

Domeniul public

lemn rie
Supraf.constr. 72 mp
Înc peri destina ie: 2 – depozitare
combustibil solid i garaj auto


