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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru completarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.189/2010 privind
solicitarea transmiterii unui imobil proprietate public  a statului, din administrarea

Ministerului Administra iei i Internelor în administrarea Consiliului jude ean Maramure ,
pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
adresa nr. 121184/2010 a Ministerului Justi iei i avizul favorabil al comisiei juridice i de
disciplin ;

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia;
 În baza art. 91 al. (1) litera f), i art. 97 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.I. Art.1. al Hot rârii nr. 189/2010 se introduce art. 2 cu urm torul con inut: „Dup
recep ia final  a lucr rilor executate, construc iile noi i terenul prev zut la art.1, vor trece în
administrarea Ministerului Administra iei i Internelor pentru Inspectoratul Jude ean pentru
Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de B se ti” al jude ului Maramure ”

Art.II. 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;

  -    Inspectoratului pentru situa ii de urgen  „Gh. Pop de B se ti” Maramure ;
  -    Ministerului Administra iei i Internelor.

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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