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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra  unor imobile din domeniul public

al jude ului Maramure  de la  Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 27522/2010 a Direc iei generale de asisten  social i protec ia
copilului Maramure i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i
economico-financiare;
 În conformitate cu prevederile art.12 i art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;
 În baza art. 91 al. (1) lit. c), al. (4) lit. a) i art. 97 al.(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  retragerea dreptului de administrare asupra unor imobile din domeniul public al

jude ului Maramure , având datele de identificare  cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta hot râre, de la Direc ia
general  de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

Art.2. Administrarea imobilelor prev zut la art.1 revine  Consiliului jude ean Maramure .
Art.3. (1) Se aprob  închirierea, în condi iile legii, pe o perioad  de 1 an a imobilelor având datele de

identificare  cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hot râre.
           (2) Închirierea se va face în conformitate cu prevederile H.C.J. Maramure  nr. 69/2010, de
aprobare a regulamentului privind organizarea i desf urarea licita ilor în vederea atribuirii contractelor de
închiriere pentru bunurile proprietate public  sau privat  a jude ului Maramure  aflate în administrarea
Consiliului jude ean Maramure .

Art.4. În mod corespunz tor se modific  Lista bunurilor din domeniul public i privat al jude ului
Maramure  date în administrare Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

Art.5. Hot rârea se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure .
Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean

Maramure  din data de 22 octombrie  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, 22 octombrie 2010
Nr. 163



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
             Anexa nr. 1

la Hot rârea CJ MM
      nr. 163 din 22 octombrie 2010

Lista bunurilor din domeniul public al jude ului Maramure  retrase din administrarea
 Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente

de identificare
Valoare

lei

1
Centrul de Plasament pentru Copii

colari com. Ocna ugatag
Corp cl dire B

Teren aferent: 7085 mp

SC : 271 mp
Nivele : P+3 , Înc peri

destina ie: 68 dormitoare,
buc rii, ateliere, magazin,
grupuri sanitare, b i, s li de
studiu, camere de zi, subsol.

337.835,94

2 Gospod rie anex
Supraf. construit  : 72 mp

Nivele : P
Înc peri destina ie: 3 grajd

16.560.00

3 Garaj 35.448,00

4 Centrala termica Supraf. Construita 31,7 mp 328.871,95



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
             Anexa nr. 2

la Hot rârea CJ MM
      nr. 163 din 22 octombrie 2010

LISTA
bunurilor din domeniul public al jude ului Maramure  pentru care se aprob  închirierea

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente

de identificare

1
Centrul de Plasament pentru Copii colari

com. Ocna ugatag
Corp cl dire B

Teren aferent: 7085 mp

SC : 271 mp
Nivele : P+3 , Înc peri

destina ie: 68 dormitoare, buc rii,
ateliere, magazin, grupuri sanitare, b i,

li de studiu, camere de zi, subsol.

2 Gospod rie anex
Supraf. construit  : 72 mp

Nivele : P
Înc peri destina ie: 3 grajd

3 Garaj

4 Centrala termica Supraf. Construita 31,7 mp


