
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind însu irea Raportului de evaluare întocmit de S.C. „PBS EVAL CONSULTING” S.R.L.

i aprobarea unui schimb de imobile, respectiv teren în suprafa  de 1259 mp proprietate privat
a jude ului Maramure  cu teren în suprafa  de 1259 mp proprietatea dl.T taru C lin Iacob

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul Direc iei de
patrimoniu i logistic , adresa D-lui T taru C lin,  adresa nr. 22173/2010 a Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare, H.C.J. MM nr.3/2010, Raportul de evaluare întocmit de SC.”PBS EVAL CONSULTING”
S.R.L. i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
 În baza art. 121 alin. (4), art. 91 alin. (1) lit. c) 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 însu te Raportul de evaluare întocmit de S.C. „PBS EVAL CONSULTING” S.R.L. în vederea

efectu rii schimbului de imobile :
- teren proprietate privat  a jude ului Maramure  nr. cadastral 11.372/2 în suprafa  de 1259 mp, valoare

evaluat  487.230 lei.
- teren proprietatea D-lui T taru C lin Iacob nr. cadastral 10.935/2 în suprafa  de 1259 mp, valoare

evaluat  487.230 lei.
Art.2. Se aprob  efectuarea schimbului imobiliar între teren proprietatea privat  a jude ului Maramure  în

suprafa  de 1259 mp, nr. cadastral 11.372/2 cu teren proprietatea D-lui T taru C lin Iacob în suprafa  de 1259 mp nr.
cadastral 10.935/2.

Art.3. Prezentul schimb opereaz  numai în condi iile în care domnul T taru C lin Iacob î i exprim  în mod
expres prin contractul de schimb acordul pentru suportarea tuturor cheltuielilor privind reamplasarea stocatorului i a
sta iei de oxigen prin realizarea unei construc ii noi, refacerea re elei de distribu ie oxigen, re elei de energie electric , a
împrejmuirii i a c ilor de acces, inclusiv proiectarea i ob inerea autoriza iilor.

Art.4. Se mandateaz  dl. Pre edinte Mircea Man pentru semnarea contractului de schimb.
Art.5. Cheltuielile ocazionate de încheierea actelor în form  autentic  vor fi suportate de domnul T taru C lin

Iacob.
Art.6. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

-    Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;
  -    D-lui T taru C lin Iacob;
  -    Birou notarial public.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 de voturi „pentru” i 2 ab ineri 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
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