
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind solicitarea trecerii unui imobil - teren - proprietate public  a statului din administrarea

Ministerului Administra iei i Internelor în administrarea Consiliului jude ean Maramure
pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de B se ti” Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia;
 În baza art. 91 al. (1) litera 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  solicitarea trecerii unui imobil – teren - proprietate public  a statului, având datele de
identificare prev zute în anexa la prezenta hot râre, din administrarea Ministerului Administra iei i Internelor
în administrarea Consiliului jude ean Maramure  pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de

se ti” Maramure .
Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

-    Institu iei Prefectului – jude ul 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;

  -    Inspectoratului pentru situa ii de urgen  „Gh. Pop de B se ti” Maramure ;
  -    Ministerului Administra iei i Internelor.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 2 noiembrie 2010. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                       SECRETAR AL JUDE ULUI

                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 2 noiembrie 2010
Nr. 189

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE



             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 189 din 2 noiembrie 2010

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului - teren - proprietate public  a statului pentru care se solicit  trecerea din administrarea

Ministerului Administra iei i Internelor în administrarea Consiliului jude ean Maramure
 pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de B se ti” Maramure

Adresa
imobilului

care se transfer

Persoana
juridic  din

administrarea
reia se

transmite
imobilul

Persoana juridic
în administrarea

reia se
transmite imobilul

Caracteristicile
tehice ale
imobilului

Num rul de
inventar atribuit de

Ministerul
Finan elor Publice

Municipiul Baia
Mare, strada

Vasile Lucaciu,
nr. 87 Jude ul
Maramure

Ministerului
Administra iei

i Internelor

Consiliului
jude ean

Maramure  pentru
Inspectoratul

pentru Situa ii de
Urgen  „Gh. Pop

de B se ti”
Maramure

Teren în suprafa
de 1120 mp;
C.F. 24379,

Nr. cadastral 12303.
Nr. 27459 (par ial)


