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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure

 a  imobilului „Casa Agronomului” Baia Mare

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , Hot rârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiin area camerelor agricole
jude ene prin reorganizarea oficiilor / centrelor de consultan  agricol  jude ene, aflate în subordinea Agen iei
Na ionale de Consultan  Agricol , Protocolul de predare – primire nr. 368/3039/2009 încheiat între Oficiul
Jude ean de Consultan  Agricol  Maramure i Agen ia Na ional  de Consultan  Agricol  Bucure ti i
Protocolul de predare  - primire nr. 604/2010 încheiat între Oficiul Jude ean de Consultan  agricol
Maramure i Camera Agricol  Jude ean  Maramure , precum i avizele favorabile ale comisiei de activit i
economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ,

În baza prevederilor art. 7 litera e) i art.12 alin. (1) i (2) 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  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  includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a imobilului Casa
Agronomului, din Baia Mare, str. Victoriei nr. 230, având datele de identificare cuprinse în anexa care face
parte integrant  din prezenta hot râre

Art.2. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public al
jude ului Maramure .

Art.3. Se  aprob  darea în administrare a imobilului prev zut la articolul 1   Camerei Agricole jude ene
Maramure .

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului jude ului 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;

  -    Camerei Agricole jude ene Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 15 iulie  2010 . Au fost prezen i 29 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
                                          Contrasemneaz

SECRETAR AL JUDE ULUI
        Dumitru Dumu a

Baia Mare, 15 iulie  2010



Nr. 96
CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 96 din 15 iulie 2010

LISTA
bunurilor care intr  în domeniul public al jude ului Maramure

i în administrarea
Camerei Agricole Jude ene Maramure

Denumirea
bunului

Elemente
de identificare

Anul dobândirii sau,
dup  caz, d rii în

folosin

Casa Agronomului
min – 60 de

locuri

Suprafa  construit  324 mp;
- P+1;

Suprafa  desf urat
648 mp;

- Curte 55 mp;
- Teren 379 mp;

- str. Victoriei nr.230,
Baia Mare

2010


