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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din imobilul situat în Baia Mare,

str. Drago  Vod , nr. 9, aflat în domeniul public al jude ului Maramure ,
Consiliului local al municipiului Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i comisiei pentru activit i economcio – financiare;

În conformitate cu prevederile art. 874 al.(1) din Codul civil aprobat prin Legea nr.
287/2009 cu modific rile i complet rile ulterioare;

În baza art. 91 al.(1) lit. f) , art. 97 al.(1) i art. 124 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  darea în folosin  gratuit  pe o perioad  de 3 ani, începând cu data de
01.02.2012, Consiliului local al municipiului Baia Mare pentru func ionarea Gr dini ei cu program
normal nr. 33, a unor spa ii din imobilul situat în Baia Mare, str. Drago  Vod , nr. 9, aflat în
domeniul public al jude ului Maramure , conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Cu data prezentei se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean nr. 97/2011.
Art.3. Darea în  folosin  gratuit  se va face pe baz  de protocol de predare – primire

încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Consiliului local al municipiului Baia Mare.
Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
-   Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-   Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-   Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 33 de voturi „pentru” 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. 13/24.01. 2012

Datele de identificare a spa iilor din domeniul public al jude ului, situate  în Baia Mare,
str. Drago  Vod , nr. 9,  pentru care se aprob  darea în  folosin  gratuit  Consiliului local al

municipiului Baia Mare pentru func ionarea Gr dini ei cu program normal nr. 33

Nr
crt.

Nivelul Destina ia spa iului Suprafa a
mp

1 PARTER S LI GRUP   - 8 ÎNC PERI 265,64
2 PARTER GRUPURI SANITARE -  2 ÎNC PERI 65,84
3 PARTER BIROU DIRECTOR 15,96
4 PARTER SAL  PROFESORAL 33,49
5 PARTER SAL  MATERIAL DIDACTIC 16,17
6 PARTER CORIDOR 80,93
7 PARTER CORIDOR 65,33
8 PARTER VESTIAR 15,94
9 PARTER HOL INTRARE 33,64

10 ETAJ SAL  ACTIVIT I RECREATIVE 50,10
11 ETAJ SAL  GIMNASTIC 50,10

TOTAL SUPRAFA  UTILIZAT 693,14

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumu a Dumitru


