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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea trecerii bunului - Sediul forma iei de lucru Coroieni – SC.PROTEPLANT

S.R.L. din domeniul privat  în domeniul public al jude ului Maramure  în vederea
transmiterii acestuia în domeniul public al comunei Coroieni

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic , Hot rârea nr. 35/2011, adresa  Consiliului local al
comunei Coroieni i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru
activit i economico-financiare;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate public ;

În baza art. 91 al. (1) lit. f) i art. 97 al. (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  trecerea bunului Sediul forma iei de lucru Coroieni – SC.PROTEPLANT
S.R.L. având datele de identificare cuprinse în Anexa care face parte integrant  din prezenta
hot râre, din domeniul privat  în domeniul public al jude ului Maramure .

Art. 2. În mod corespunz tor se modific  inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public i privat al  jude ului Maramure i Anexa la Hot rârea Consiliului jude ean nr. 68/2011.

Art. 3. 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;
-   Prim riei comunei Coroieni.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 32 de voturi „pentru”, un vot „împotriv ” i o
ab inere în edin a ordinar  a Consiliului jude ean  Maramure  din 24 ianuarie 2012. Au fost
prezenti 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 ianuarie 2012
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ANEXA la HCJ MM nr. 5/2012

DATELE DE IDENTIFICARE A BUNULUI SEDIUL FORMA IEI DE LUCRU
COROIENI -SC.PROTEPLANT S.R.L CARE TRECE DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN

DOMENIUL PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

Nr.
Crt

Denumirea
bunului

Elemente
de identificare

Anul dobândirii sau,
dup  caz d rii în

folosin

Valoarea de
inventar

 - lei-
1 Sediul Forma iei de

lucru Coroieni

- Teren 784 m2

Cl dire parter, c mid , birou,
magazie Supr. constr.: 114 m2

1976 8,78

37.462,80

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


