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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind însu irea documenta iei cadastrale privind dezmembrarea  unui imobil  situat în

jude ul Maramure , UAT T ii-M gher , identificat prin  nr. cadastral 51021, în vederea
reamplas rii sta iei metereologice jude ene în incinta Aeroportului Baia Mare

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

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

În baza art. 91 alin. (1) litera f), 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 însu irea documenta iei cadastrale vizat  de c tre O.C.P.I.Maramure  sub

nr. 24325 / 2011 (anex  la prezenta) privind dezmembrarea  unui imobil  situat în jude ul
Maramure , UAT T ii-M gher , identificat prin nr.CF (cadastral) 51021, în vederea
reamplas rii sta iei metereologice jude ene în incinta Aeroportului Baia Mare.

Art.2. În mod corespunz tor se modific  elementele de identificare ale imobilului i anexa
contractului de administrare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i R.A. “Aeroportul
Interna ional“ Baia Mare.

Art.3.  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;
- R.A. “ Aeroportul Interna ional “ Baia Mare;
- Administra iei Na ionale de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional

Transilvania Nord;
- Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure .

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2011
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