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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor spa ii din domeniul

public al jude ului, situate în imobilul din Vi eu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 30 A,
de la Consiliul local al ora ului Vi eu de Sus

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i adresa nr. 133/2011 a  Episcopiei Maramure ului i

tmarului – Protopopiatul Vi eu  i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico –
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În conformitate cu prevederilor art. 12 alin. (3) 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  retragerea dreptului de administrare asupra unor spa ii din domeniul
public al jude ului, situate în imobilul din Vi eul de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 30 A, având datele
de identificare cuprinse în anexa la prezenta hot râre, de la Consiliul local al ora ului Vi eu de Sus.

Art.2. Spa iile prev zute la Art.1 revin în administrarea Consiliului jude ean Maramure .
Art.3. Cu data prezentei se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.

196/2008.
Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

-    Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 de voturi „pentru” i 2 ab ineri în edin a ordinar
a Consiliului jude ean Maramure  din data de 31 mai 2011. Au fost prezenti 32 consilieri jude eni
(total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 31 mai 2011
Nr. 67
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Anexa la HCJ.MM nr. 67 / 31 mai 2011

Datele de identificare a spa iilor din domeniul public al jude ului, situate în imobilul din Vi eu de Sus,
str. 22 Decembrie, nr. 30 A, care se retrag din administrarea Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus

Nr
crt. Denumire Suprafa

mp
Valoare

lei
1 Imobil (fost Centru de plasament pentru copii colari)

Vi eu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 30/A.
Din care: - parter, camera 15 + hol

- cantin
- etajul  II.

inclusiv spa iile de utilitate comun
Anex  (ateliere, sp torie, garaj, magazie)
Anex  central  termic
Gheret  paznic
Teren aferent

70,52
215

629,33

108
81

2291

34.100,11
128.882

294.358,02

42.279,56
145.678,78

0,90
160.859,13
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