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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind includerea în domeniul public al jude ului a obiectivelor de investi ii

 „Alimentare cu ap  a localit ilor Bârsana i N ne ti, comuna Bârsana”
i „Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura, comuna Strâmtura”

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 687/1997 privind contractarea i garantarea de c tre guvern a
unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale,
alimentarea cu ap  a satelor, asigurarea cu locuin e sociale, refacerea i dezvoltarea infrastructurii în
intravilanul localit ilor rurale i Procesul verbal de predare – primire nr. 143/65/2010 i 3601/2010 a
obiectivului de investi ii „Alimentare cu ap  a localit ilor Bârsana i N ne ti, comuna Bârsana”, i Procesul
verbal de predare – primire nr. 144/GS/2010 i 3602/2010 „Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura, comuna
Strâmtura” încheiat între Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului i Consiliul jude ean Maramure i
avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art.12 alin. (1) i (2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia;
 În baza art.  91 alin. (1) lit. f), 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  includerea în domeniul public al jude ului a obiectivelor de investi ii „Alimentare cu
ap  a localit ilor, Bârsana i N ne ti, comuna Bârsana” i „Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura, comuna
Strâmtura”, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  darea în administrarea Consiliilor locale al comunei Bârsana i Strâmtura a
obiectivelor de investi ii „Alimentare cu ap ”.

Art.3. Dreptul de administrare asupra acestor obiective de investi ii, va face obiectul contractului de
administrare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Consilile locale a comunelor  Bârsana i
Strâmtura.

Art.4. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public al
jude ului Maramure .

Art.5.. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului -  jude ului Maramure ;
-    Direc iei  patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei economice;
-    Direc iei de dezvoltare regional ;
-    Direc iei juridice i administra ie  public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Consiliului local al comunei Bârsana;
-    Consiliului local al comunei Strâmtura.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 16 decembrie  2010 . Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                                                                                                               Contrasemneaz
                                                                                                             SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 16 decembrie 2010
Nr. 205

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 205 din 16 decembrie 2010

LISTA BUNURILOR IMOBILE CARE SE INCLUD ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Elemente
de identificare

Anul
rii în

folosin

Valoarea de
inventar
 lei RON

Situa ia
juridic
actual

1.

Alimentare cu ap
a localit ii Bârsana

i
ne ti

comuna Bîrsana

Bârsana
--front captaredin 9 foraje,

-pomp  submersibil ,
-conducte de leg tur  835 m,

-sta ie de pompare,
-sta ie de clorinare,
-aduc iune 7,4 km,

-rezervor înmagazinare 650 mc.
ne ti

-rezervor înmagazinare 150 mc.
Re ea distribu ie 19,7 km.

2010 9.622.394,58
H.G.

687/1997
HCJ nr.

205/ 2010

2.
- Alimentare cu ap

a localit ii
Strâmtura, comuna

Strâmtura

-camer  de captare,
-pomp  de epuisment,

-sta ie pompare,
-aduc iune lungime 1,8 km,

-sta ie tratare,
-linia n molului,

-pavilion exploatare i fos  septic ,
-rezervor înmagazinare de 550mc,

-re ea distribu ie de 11,2 km.

2010 6.538.203,42
H.G.

687/1997
HCJ nr.

205/ 2010


