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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafe e

de teren din perimetrul RA "Aeroportul Interna ional Baia Mare", în favoarea R.A.
ROMATSA pentru Direc ia Serviciilor de Naviga ie Aerian  Baia Mare (DSNA)

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i adresa nr. 723 din 10.11.2011 a RA "Aeroportul
Interna ional Baia Mare" precum i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico –
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În baza art. 554 alin. (2) i ale art. 693 - 695 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/
2009 cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure , adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art. 1. (1) Se aprob  constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei
suprafe e de teren de 1662 mp., conform planului de situa ie care face parte integrant  din prezenta
hot râre, din perimetrul RA "Aeroportul Interna ional Baia Mare", în favoarea R.A. ROMATSA -
Direc ia Serviciilor de Naviga ie Aerian  Baia Mare (DSNA) pentru montarea unui echipament
ILS/DME.

(2) Dreptul de superficie se constituie cu titlu gratuit pentru o perioad  de  99 ani.
(3) Dreptul de superficie  înceteaz  înainte de termen în cazul dispari iei construc iilor sau

dac  acestea nu mai sunt necesare.
Art.2. Se mandateaz  Pre edintele Consiliului jude ean pentru încheierea actului constitutiv

al dreptului de superficie.
 Art.3. Se aprob retragerea din administrarea R.A. "Aeroportul Interna ional Baia Mare" a

suprafe ei de teren men ionat  la art. 1 începând cu data încheierii Actului constitutiv al dreptului de
superficie.

Art.4. Prezenta hotarare se public  in Monitorul oficial al judetului si se comunica integral
sau in extras :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ;
- Direc iei de Patrimoniu i Logistic ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
- Direc ia Serviciilor de Naviga ie Aerian  Baia Mare.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 18 noiembrie 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, 18 noiembrie 2011
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