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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind însu irea unei documenta ii tehnice cadastrale de alipire a trei parcele de teren situate
în municipiul Baia Mare, P- a Izvoare nr.1 în suprafa  total  de 939 mp, în vederea înscrierii
în cartea funciar  a bunului imobil Turnul de Muni ii (Turnul M celarilor)  aflat în domeniul

public al jude ului

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 pentru activit i
economico-financiare i ale comisiei juridice i de disciplin ;
 În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului i publicit ii imobiliare republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
 În baza prevederilor art. 84 din cadrul Ordinului nr. 633/2006 al M.I.R.A.- A.N.C.P.I. pentru
aprobarea regulamentului de organizare i func ionare a birourilor de cadastru i publicitate
imobiliar , cu modific rile i complet rile ulterioare;
               În baza prevederilor art.3 alin. (1)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;
      În baza art. 91 alin. (1) litera f), i art. 97 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 însu te documenta ia tehnic  cadastral  de alipire a trei parcele de teren, situate
în municipiul Baia Mare, P- a Izvoare nr.1, înscrise în C.F.100948 Baia Mare, nr. cadastral 13236,
în suprafa  de 21 mp, C.F.101235 Baia Mare, nr. cadastral 13297, în suprafa  de 8 mp,
C.F.105028 Baia Mare, nr. cadastral 105028, în suprafa  de 910 mp, rezultînd o parcel  nou , în
suprafa  total  de 939mp, nr.cadastral nou atribuit 106487, documenta ie întocmit  de topograf
autorizat Halasz Gheorghe, vizat  de c tre O.C.P.I. sub nr.41865/16.12.2010, anex  la prezenta
hot râre, în vederea înscrierii în cartea funciar  a bunului imobil Turnul de Muni ii (Turnul

celarilor).
Art.2. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul

public al jude ului Maramure i anexa contractului de administrare încheiat între Consiliul jude ean
Maramure i Muzeul jude ean de istorie i arheologie nr. 244/54/2007.

Art.3. Se deleag  dl. vicepre edinte Marinescu Emil în vederea semn rii actului notarial de
acceptare a alipirii celor trei parcele.

Art.4. 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;
- Muzeul jude ean de istorie i arheologie;
- Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure ;
- Birou notarial public.
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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 18 ianuarie 2011 . Au fost prezenti 33 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni  35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                        SECRETAR AL JUDE ULUI

             Dumitru Dumu a
Baia Mare, 18 ianuarie 2011
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