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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra  unui spa iu din domeniul privat
al jude ului Maramure  de la Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic i adresa nr. 17726/2010 a Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare precum i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i ale comisiei
juridice i de disciplin ;
 În baza art. 91 alin. (1) lit. c), art. 97 alin.(1) i art. 123 alin. (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 unui spa iu din domeniul privat al
jude ului Maramure , având datele de identificare  cuprinse în Anexa  la prezenta hot râre, de la Spitalul
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare .

Art.2. Administrarea spa iului prev zut la art.1 revine  Consiliului jude ean Maramure .
Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

-    Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie  public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 22 noiembrie 2010. Au fost prezen i 35 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                               SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                         Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 noiembrie 2010
Nr. 195
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                                Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 195 din 22 noiembrie 2010

Lista spa iilor din domeniul privat al jude ului Maramure  retrase din administrarea
Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente

de identificare
Valoare

lei

1. Centrul de s tate nr. 6  Baia Mare

Str.Banatului nr.1
Camerele 15 i 16

Surafa  construit  39,38 mp
(suprafa  util  cabinet  21 mp)

din cl direa P+1, structur  cadru, c mid
CF. 22515, nr. cadastral 9740

88.679,5


