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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului cu destina ia de cabinete

medicale din imobilul situat în Baia Mare, Firiza nr. 74  propuse spre vânzare

 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 judridice i de disciplin i ale comisiei
pentru activit i economico-financiare;
 În baza prevederilor Ordonan ei de urgen  nr. 68/2008 art. 4 alin. (1) i (2) privind vânzarea spa iilor
proprietate privat  a statului sau a unit ilor administrativ - teritoriale cu destina ia de cabinete medicale,
precum i a spa iilor în care se desf oar  activit i conexe actului medical;
 În baza art. 91 al. (1) lit. f) i art. 97 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  lista spa iilor proprietate privat  a jude ului cu destina ia de cabinete medicale din
imobilul situat în Baia Mare Firiza nr. 74 propuse spre vânzare conform Anexei la prezenta hot râre.

Art.2..Listele aprobate se afi ez  la sediul Consiliului jude ean i pe site-ul www.cjmaramures.ro.
Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

-    Institu iei Prefectului - jude ului 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.

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.  170

http://www.cjmaramures.ro.
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE                                 Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 170 din 22 octombrie 2010

Dispensar uman Firiza
Spa iile cu destina ia de cabinete medicale

Nr.
crt.

Titular contract
concesiune

Num rul
contractului de

concesiune/dat
Loca ia spa iului
(cabinet medical)

Suprafata
utila

cabinet

S. constr. a
cabinetului

medical  (m2)

Suprafa a
constr.
comun

Total
supaf.constr.

spa iu medical
Supraf.
teren Obs.

1 Magda  Liliana
Marcela

2313/2005
Act ad. 3593/2010

Dispensar uman Firiza
(parter+mansard ,anexa) 67,10 90 21 (anexa) 111 238 mp


