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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul privat al jude ului Maramure

Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i logistic , adresele nr. 25969 i 33824/2010 a Direc iei generale de asisten  social
i protec ia copilului Maramure i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

În baza art. 91 alin. (1), lit. c) i art. 97 alin. (1) art. 123 al. (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  darea în administrare a unor spa ii din domeniului privat al jude ului Maramure ,
având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hot râre, Direc iei generale de asisten  social i
protec ia copilului Maramure ,

Art.2. În mod corespunz tor se modific  Anexa la Contractul de administrare nr. 2453/638/2005.
Art.3. 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 juridice, administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;

  -    Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

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. 206
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 206 din 16 decembrie 2010

Elementele de identificare a spa iilor din domeniul privat al jude ului Maramure
care se dau în administrare Direc iei generale de asisten  social

i protec ia copilului Maramure

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


