
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind trecerea din  domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure , a unui
imobil aflat în administrarea Direc iei generale de asisten  social i protec ie a copilului

Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic , adresa nr. 3327/2011 a Direc iei generale de asisten
social i protec ie a copilului Maramure i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin
i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor art. 10  al. (2) din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia;

În baza art. 2 i art.3 din Ordonan a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din func iune, casare i valorificare a activelor corporale care alc tuiesc
domeniul public al statului i al unit ilor administrativ - teritoriale;

În baza art. 91 al.(1) litera f) i art. 97  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  trecerea din  domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure , a
unui imobil, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hot râre, aflat în
administrarea Direc iei generale de asisiten  social i protec ia copilului Maramure .

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al jude ului se face în vederea scoaterii din func iune i
demol rii imobilului prev zut la Art.1.

Art.3. Procedurile de scoatere din func iune i demolare revin în sarcina administratorului.
Art.4. Dup  scoaterea din func iune i demolarea imobilului în mod corespunz tor se va

modifica Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al jude ului i anexa la Contractul de
administrare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Direc ia general  de asisten  social i
protec ie a copilului Maramure .

Art.5. 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 juridice, administra ie public ;
-    Direc iei economice;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Direc iei generale de asisiten  social i protec ia copilului Maramure .
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Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean 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
Nr. 36

       Anex  la HCJ MM nr. 36/22.03.2011

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

Magazie carburan i Str. Drago  Vod  nr. 41 5.213,00


