
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind acceptarea prelu rii în domeniul public al jude ul Maramure  prin dona ie

a unor imobile oferite de Funda ia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 342 a Funda iei „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
ROMÂNIA” i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin , comisiei pentru activit i economico-
financiare i comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În conformitate cu prevederile art. 7, lit. d) 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. 121 alin. (3) 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 accept  preluarea în domeniul public al jude ului Maramure  prin dona ie a unor imobile,
având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hot râre, oferite de  Funda ia  „HOPE AND HOMES
FOR CHILDREN ROMÂNIA”.

Art.2. Se mandateaz  Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  Mircea Man pentru semnarea
actelor de dona ie.

Art.3.  (1) Imobilele care fac obiectul dona iei vor fi preluate pe baz  de protocol de predare – primire.
                        (2) Protocolul de predare – primire i preluarea efectiv  a imobilelor se va realiza dup
executarea tuturor lucr rilor de repara ii necesare la fiecare imobil pentru a asigura func ionarea în bune
condi ii, conform destina iei stabilite pentru fiecare imobil.

Art.4.  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;
- Funda iei „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”;
- Birou notarial public.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                Dumitru Dumu a

Baia Mare,  30 iunie 2010
Nr. 82
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 82 din 30 iunie 2010

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILELOR PENTRU CARE SE ACCEPT  PRELUAREA
PRIN DONA IE DE LA HHC ROMÂNIA

Nr
crt. Denumire Suprafa

mp
Valoare

lei

1
Cas  situat  în Baia Mare, str.Oltului nr. 4A

CF.nr. 4389, nr. topo 1290/5
Teren aferent

261

651
275.361

2
Cas  situat  în Sighetu Marma iei, str.G.Co buc nr. 5

CF. nr. 4344, nr. topo 1175
Teren aferent

260

1583
304.931

3
Cas  situat  în Baia Mare, str. Bujorului nr.1

CF. nr. 17948, nr. topo 1062/6/3
Teren aferent

196,20

454
251.205

4
Cas  situat  în Baia Mare, str. ible ului nr. 1A

CF.nr.20, nr.topo 966/1
Teren aferent

160

190

5
Cas  situat  în Baia Mare, str. ible ului nr.1

CF.nr. 20, nr.topo 966/2
Teren aferent

216

162

284.782

6
Cas  situat  în Sighetu Marma iei, str. Drago  Vod  nr. 144

CF. nr. 8845, nr.topo 3047/9 i 3047/10/2
Teren aferent

219,95

598
258.664

7
Cas  situat  în Baia Mare, str. Prunului nr.1A

CF. nr.18103, nr. topo 4923/1/2/2/2/2/1
Teren aferent

215,40

741
277.502

8
Cas  situat  în Sighetu Marma iei, str. tefan cel Mare nr.93

CF.nr.6381, nr.topo 402/b/1
Teren aferent

265,60

900
350.733


