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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru  bunul „ Muzeul de art  – Centrul

Artistic Baia Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, str.1 Mai, nr. 8
Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,

Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i schi ele cadastrale i avizele favorabile ale comisiei
juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului i publicit ii imobiliare republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.2 i art.3 al(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia;

În baza art.91 al (1) litera f), 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 însu te documenta ia cadastral  pentru bunul „ Muzeul de art  - Centrul Artistic

Baia Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, str.1 Mai, nr.8, cu urm toarele
date de identificare: C.F.2825, Nr.topo.410/1; C.F.2943, Nr.topo.411/1 C.F.6272, Nr.topo.422/1/1,
conform planurilor de amplasament i delimitare care fac parte din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  completarea elementelor de identificare i modificarea suprafe ei de teren
aferent construc iilor pentru bunul „ Muzeul de art  - Centrul Artistic Baia Mare ” din domeniul
public al jude ului, situat în Baia Mare, str.1 Mai, nr.8, conform anexei  la prezenta hot râre.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure i anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul
jude ean Maramure i  Muzeul jude ean de art  -Centrul artistic Baia Mare nr.245/46/2007.

Art.4. 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;
- Muzeului jude ean de art  „Centrul artistic Baia Mare”;
- Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  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. 99
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Anexa la HCJ MM nr. 99 / 30 august 2011

LISTA BUNURILOR APAR INÎND  DOMENIULUI  PUBLIC ALE C ROR ELEMENTE
DE IDENTIFICARE SE MODIFIC  ÎN URMA

 ÎNSU IRII DOCUMENTA IAEI CADASTRALE

Nr.
crt.

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul
rii în

folosin

Valoarea

- lei -
0 1 2 3 4

1 Muzeul jude ean de art
Centul artistic Baia Mare
Cl dire muzeu P+1
Depozit art  P+1
Anexe(magazie,arhiv ,birouri)

Teren aferent

Str. 1 Mai  nr.8

P+1, supraf. constr. 699 mp
P+1, supraf. constr. 166 mp
P, supraf. constr. 159 mp

2199 mp
Nr.C.F. 2825-Nr.topo:410/1
Nr.C.F. 2943-Nr.topo:411/1
Nr.C.F. 6272-
Nr.topo:422/1/1

    1748

1964

150.093,00
35.645,00
15.300,00

217.200,86

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


