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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al jude ului i din administrarea
colii generale pentru copii cu deficien e psihice Gârdani în domeniul privat al jude ului, în

vederea restituirii

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i Decizia civil  nr. 196/A/2010 a Cur ii de Apel Cluj
i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i ale comisiei juridice i de

disciplin ;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

public i regimul juridic al acesteia;
În baza art. 91 alin. (1), lit. c) 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 aprob  trecerea unor bunuri imobile, având datele de identificare prev zute în

Anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre, din domeniul public al jude ului i din
administrarea colii generale pentru copii cu deficien e psihice Gârdani, în domeniul privat al
jude ului.

Art.2. (1) Trecerea din domeniul public al jude ului în domeniul privat a bunurilor immobile
prev zute la Art.1 se face în vederea restituirii, în condi iile legii, c tre proprietarii de drept.

(2) Cu data prezentei hot râri se retrage dreptul de administrarea de la coala general
pentru copii cu deficien e psihice Gârdani, asupra bunurilor imobile prev zute la art. 1.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public i privat al jude ului Maramure .

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Direc iei  patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice, administra ie public ;
-    Direc iei economice;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    colii generale pentru copii cu deficien e psihice Gârdani.

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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       Anex  la H.C.J MM nr. 6 din 18 ianuarie 2011

LISTA
bunurilor imobile care trec din domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure

în vederea restituirii

Nr.
crt. Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare

lei
1 coala General  pentru

Copii cu Deficien e
Psihice Gârdani

Gârdani nr.457
Cl dire – castel construit în1820 ,19 s li
clas , 5 cabinete colare, atelier colar,
birouri, magazii, sal  profesoral , sal
material didactic, grupuri sanitare.
Suprafa  constr.= 866 mp

242.480,00

2 - cl dire sal  sport Suprafa  constr.= 90 mp 94.500,00
3 - cl dire bibliotec Suprafa  constr.= 21 mp 17.640,00
4 - cl diri anexe Dep.combustibil, garaj, remiz , atelier,

amfiteatru SC.= 120 mp
62.400,00

5 curte coal , teren sport,
teren agricol, livad .

Suprafa  25.997 mp 1.470.413,05

6 - gard beton 2.400,00
7 - bazin artezian 1.440,00
8 Cl dire (fost Centru de

plasament pentru copii
colari) Gârdani
- Teren

Gârdani nr.457

68.896,80

9 P i componente:
- cl dire club

Înc peri: 7 camere
Supr. constr.: 297,2 mp 41.608,00

10 - bloc alimentar Suprafa  construit :
310,4 mp

15.520,00

11 - pavilion lenjerie 1 Suprafa  construit :
225,4 mp     garaj

38.290,35

12 - pavilion lenjerie 2 Suprafa p construit :
156,2 mp

16.410,15

13 - cl dire magazie Suprafa  construit :
57,5 mp

24.150,00

14 - central  termic Suprafa  construit :
93,5 mp

290.264,48

15 - gospod rie anex Suprafa  construit :
77,9 mp

28.335,60

16 - ramp  betonat 3.200,00
17 - cl dire pompe 60.738,00
18 - fânar 5.712,00
19 - grup sanitar în curte 3000,00
20 - gard beton 10.000,00
21 - gard de sârm 2000,00
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