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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rilor intervenite în

domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului 2010

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 juridice i de
disciplin i ale comisiei pentru activit i economico-financiare;

În conformitate cu prevederile art.21 al.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91 al (1) litera f), art. 122  i art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administra ia public  local , republicat  , cu  modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.  Se aprob  modific rile intervenite în domeniul public al jude ului Maramure   în
cursul anului 2010, conform Anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al jude ului la 31 decembrie
2010, se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei economice;
-    Direc iei tehnice;
-    Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi  în edin a ordinar  a Consiliului
jude eam Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

                                Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 martie 2011
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Anexa la HCJ MM nr. 34/ 2011

Modific ri intervenite în domeniul public al jude ului Maramure
în cursul anului 2010

- lei-
Denumirea bunului IESIRI INTRARI  OBSERVATII

R.A. “AEROPORTUL” Baia
Mare

Aerogara Baia Mare +
Bloc tehnic

495.730,27
investitii

Platouri cu macadam 16805,29 PV.471/2010
Re ea de ap 96.323,72 investitii

i rulare i platform  îmbarcare,
debarcare pasageri i parcare aero

90.264,55
investitii

Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen  “Gh.Pop de B se ti”

Maramure
Anex  1,     4 mp 1.825,63 H.C.J. 164/2010
Anex  2,   26 mp 8.582,89 H.C.J. 164/2010
Anex  3,   54 mp 7.898,62 H.C.J. 164/2010

Monument 2.800,00 H.C.J. 164/2010
Serviciul Public Comunitar de

eviden  a Persoanelor
Maramure

Spa iu
78853 HCJ 135/2010

Centrul militar judetean
 - cl dire

64.472,72
investitii

Alimentare cu apa Barsana si
Nanesti
Alimentare cu apa Stramtura

9.622.394,58

6.538.203,42
HCJ
205/2010

Biblioteca jude ean  “Petre
Dulfu” Baia Mare
- constructie

100.000,00 investitii

Spitalul jude ean  de Urgen
“Dr.C.Opri ” Baia Mare
cladire P+11 etaje

157.080,00 investitii
- central  termic 26.635,20 investitii
- re ele ap 315.475,13 investitii
- re ele gaz 63.000,00 investitii
- re ele termice 1.240.843,43 investitii
Policlinica nr.2 Baia Mare 52.695,05 investitii
Re ele oxigen 0,04

Spitalul de boli
infec ioase dermatovenerologie i

psihiatrie Baia Mare

- Spitalul de boli dermato-venerice
Baia Mare

250.000,00
investitii
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Denumirea bunului IESIRI INTRARI  OBSERVATII
- Cl dire administrativ  Baia Mare
         - corp dependen 110.124,51

investitii
Serviciul jud. de ambulan 72..222,78

 investitii
Direc ia General  de Asisten
Social i Protec ia  Copilului

- Sectia 2 (fost leagan) Sighetu
Marmatiei

44.869,63
 investitii

Centrul de recuperare i reabilitare a
persoanelor cu handicap Sighetu
Marma iei

-          C min spital
1.206.088,99

 investitii
coala General  pentru Copii cu
Deficien e Psihice Vi eu de Sus
- Cl dire internat I
- Cl dire internat II

73.459,00
276.541,00  investitii

coala General  pentru Copii
cu deficiente psihice nr.2

Baia Mare
189.714,35

 investitii
coala General  pentru Copii cu

Deficien e Psihice Târgu L pu

cladire 283.360,00  investitii
fost Centrul de plasament pentru
copii colari cu deficien e Tg.L pu
- cladire internat

24.960,00
 investitii

coala popular  de art
"Liviu Boral" Baia Mare

Imobil 855.375,69
 investitii

Casa Agronomului
Camin - 60 locuri
Teren 379 mp

497.573,86
7.754,34

HCJ.96/2010

BUNURI MOBILE (colec ii de
art , e antioane minerale)

521.718,81 Achizi ionate in
anul 2010


