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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e de teren de

4004 mp, aflat în incinta Aeroportului Baia Mare

Avînd în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic , extrasul de carte funciar  nr. 51393 UAT T ii-

gher , Sentin a civil  nr. 6146/2010 pronun at  de Judec toria Baia Mare i avizele favorabile
ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru activit i economico – financiare;

În conformitate cu prevederile art.3 al. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public ;

În baza art. 863, 867 i 868 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 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 includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e de
teren de 4004 mp, aflat în incinta Aeroportului Baia Mare, avînd datele de identificare cuprinse în
anexa la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  darea în administrarea R.A. “Aeroportul Interna ional “ Baia Mare a
bunului de la art.1.

Art.3. În mod corespunz tor se completeaz  inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure  precum i anexa Contractului de administrare nr.1834/240/2003
încheiat între Consiliul jude ean Maramure i R.A. „Aeroportul Interna ional“ Baia Mare.

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;
-    R.A. „Aeroportul Interna ional“ Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 21 martie 2012. Au fost prezen i 31 de 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, 21 martie 2012
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Anexa la HCJ MM nr. 47 din 21 martie 2012

DATELE  DE  IDENTIFICARE ALE BUNULUI CARE SE CUPRINDE 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 -

Situa ia juridic
actual

0  1 2 3 4 5

1 Teren Ora ul T ii M gher
Suprafa a 4.004 mp
Nr.cadastral 51393

2011 406.197,68 Domeniul public
al jude ului

conform  HCJ nr.
nr. 47/21.03.2012

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


