
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind solicitarea trecerii unei suprafe e de 15 ha teren din domeniul public al  Statului Român,

situat în extravilanul localit ii Arie u de P dure, i administrarea operativ  a
Ministerului Ap rii Na ionale în domeniul public al Jude ului Maramure ,

teren pe care se va amplasa Depozitul ecologic de de euri menajere din partea de sud a jude ului

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice i Investi ii nr. 688/24.09.2010 i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico –
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul art. 11, alin. (1) i art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia cu modific rile i complet rile ulterioare.

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. f) i 97 din Legea 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  solicitarea trecerii unei suprafe e de 15 ha teren din domeniul public al Statului
Român, situat în extravilanul localit ii Arie u de P dure, i administrarea operativ  a Ministerului Ap rii
Na ionale în domeniul public al Jude ului Maramure , teren pe care se va amplasa Depozitul ecologic de
de euri menajere din partea de sud a jude ului Maramure .

Art.2. Prezenta  hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ,
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Arhitect ef;
- Direc iei  Tehnice i Investi ii ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 27 septembrie  2010. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
       SECRETARUL JUDE ULUI

                                                        Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 septembrie 2010
Nr. 156
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 156 din 27 septembrie 2010

DATELE DE IDENTIFICARE

a 15 ha teren din extravilanul localit ii Arie u de P dure, comuna Satulung, jude ul Maramure , proprietate Statului Român,
pentru care se solicit  trecerea din administrarea Ministerului Ap rii Na ionale în proprietatea public  a jude ului Maramure

Adresa imobilului care se
transfer

Persoana juridic  din administrarea
reia se transmite imobilul

Persoana juridic  în administrarea
reia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Num rul
Cadastral

Extravilanul localit ii Arie u de
dure, nr. Cadastral 50351 Ministerului Ap ri Na ionale Consiliului Jude ean Maramure 15 ha teren extravilan folosit ca

poligon al armatei Nr 50351


