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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea unor elemente de identificare în vederea înscrierii în

Cartea Funciar  a unui imobil  aflat în domeniul privat al jude ului

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 juridice i de disciplin i comisiei pentru
activit i economico-financiare;

În baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia;

Având în vedere  schi ele de dezmembrare;
 În baza art. 91 alin. (1) litera f), 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 aprob  modificarea unor elemente de identificare a bunurilor din domeniul privat al jude ului,
cuprinse în anexa la prezenta hot râre, în vederea înscrierii în Cartea Funciar  a dreptului de proprietate în
favoarea jude ului asupra  imobilului (construc ii i teren) .

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

Art.3. 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 economice;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure ;
                          -     Birou notarial public.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 12 august 2010. Au fost prezenti 32  consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                   SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                           Dumitru Dumu a
Baia Mare, 12 august 2010
Nr. 134



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 134 din 12 august 2010

LISTA BUNURILOR APAR INÂND DOMENIULUI  PRIVAT
LA CARE SE APROB  MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, dup  caz,

rii în folosin Valoarea

1 Dispensar uman
Firiza

teren

Firiza nr.74

Cl dire parter+mansard
stuctur  c mid +lemn    -
supr.construit  : 90 mp

Magazie de lemne
structur  c mid
- supr.construit  : 21 mp

- suprafa a = 238 mp

Nr. C.F. 826, nr.topo.513

1966 76.877,17

4.095,79


