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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind completarea unor elemente de identificare i modificare a suprafe ei de teren aferent

construc iilor pentru un bun din domeniul public al jude ului,  atestat prin H.G.934/2002

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 ale comisiei
pentru activit i economico – financiare;

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;
             În baza prevederilor art.3 alin. (1)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia;

Având în vedere  poz. nr.12 din cadrul Anexei nr.1 la H.G. 934/2002 i schi ele de dezmembrare;
Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  modificarea unor elementene de identificare a bunurilor din domeniul public al
jude ului Maramure , cuprinse în anexa la prezenta hot râre, în vederea înscrierii în Cartea Funciar  a
dreptului de proprietate în favoarea jude ului asupra imobilului.

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

Art.3. 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 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 ;
                          -    Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  “Gh Pop de B se ti” 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. 164



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
             Anexa

la Hot rârea CJ MM
      nr. 164 din 22 octombrie 2010

LISTA BUNURILOR APAR INÎND DOMENIULUI  PUBLIC
LA CARE SE APROB  MODIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE

Nr.
Crt. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul d rii în

folosin
Valoarea

- lei -

0 2 3 4 5

1

Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen
“Gh Pop de B se ti”
Maramure
Teren = 9265 mp

i componente:
Cl dire sediu
Camer  de gaze
Magazie
Atelier mecanic
Gheret  paznici
Magazie materiale
Centru de preg tire
Lucr ri speciale
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Monument

Str.Avram Iancu nr.2.
Nr.C.F. 1808
Nr.topo: 599/11/2/2/1

P+1, supraf. constr. 430 mp
P, supraf. constr. 21 mp
P, supraf. constr. 133 mp
P, supraf. constr. 46 mp
P, supraf. constr. 3mp
P, supraf. constr. 45 mp
P, supraf. constr. 292 mp
P, supraf. constr. 477 mp
P, supraf. constr. 4 mp
P, supraf. constr. 26 mp
P, supraf. constr. 54 mp
supraf. constr. 2 mp

1973
1975
1973
1975
1970
1956
1956
1956
1976
1978
1981
1984

864.784,56

644.600,79
9.584,54

19.454,00
28.060,00

1.092,00
44.565,00

157.675,00
4.961.759,41


