
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a unor imobile

primite ca dona ie de la  Funda ia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic , Contractul de Dona ie autentificat cu nr.
3288/07.07.2011 i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru
activit i economico-financiare;

În baza prevederilor art. 7 litera d) i art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) i art. 123  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  includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unor imobile

primite ca dona ie de la  Funda ia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”, având
datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure .

Art.3.  (1) Se  aprob  darea în administrare a imobilelor prev zut la Art.1 Direc iei generale
de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

(2) În mod corespunz tor se modific  Anexa la Contractul de administrare nr.
2453/638/2005 modificat prin Actul adi ional nr. 5103/1604/2007, încheiat între Consiliul jude ean
Maramure i Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului 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 economice;
-    Direc iei juridice i administra ie public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-    Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 30  august 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, 30 august 2011
Nr. 98
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Anexa la HCJ MM nr. 98 / 30 august 2011

Datele de identificare a bunurilor imobile ce se includ în
 domeniul public al jude ului Maramure

Nr.
Crt.

Denumirea bunului Elemente
de identificare

Valoarea de
inventar

-  lei RON-
1 Cas  tip familial

Teren

Loc. Baia Mare, Str.Oltului nr. 4A
Suptafa a  261 mp
651 mp, nr. topo 1290/5
CF. 106084

275.361

2 Cas  tip familial

Teren

Loc. Baia Mare, Str. Bujorului nr. 1
Suprafa a  196,20 mp
454 mp, nr. topo 1062/6/3
CF 108049

251.205

3 Cas  tip familial

Teren

Loc. Baia Mare, str. ible ului nr.1
D+P+1, Suprafa a 216 mp
162 mp, CAD. 13007
CF. 106097

4 Cas  tip familial

Teren

Loc. Baia Mare, str. ible ului nr.1A
Suprafa a 160 mp
190 mp, CAD. 13006
CF. 106085

284.782

5 Cas  tip familial

Teren

Loc. Baia Mare, str. Prunului nr.1A
Suprafa a 215,40 mp
741 mp, nr. topo 4923/1/2/2/2/2/1
CF. 106095

277.502

6 Cas  tip familial

Teren

Loc. Sighetu Marma iei, str. George
Co buc nr. 5, suprafa a 260 mp
1583 mp, nr. topo 1175
CF. 54863

304.931

7 Cas  tip familial

Teren

Loc. Sighetu Marma iei, str. Drago  Vod
nr. 144, P+1, suprafa a,  219,95 mp
Anexe gospod re ti (2 cote e, magazine
lemne)
598 mp, nr. topo : 3047/9; 3047/10/2
CF. 54862

258.664

8 Cas  tip familial

Teren

Loc. Sighetu Marma iei, str. Stefan cel
Mare nr. 93, suprafa a 265,60 mp
900 mp, nr. topo 402/b/1
CF. 54864

350.733

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


