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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind cuprinderea în domeniul public al jude ului Maramure  a bunului

 „Extindere garaje autospeciale SMURD”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei  patrimoniu i logistic , referatul nr. 231/2012 a Direc iei tehnice i investi ii
precum i avizele comisiei pentru activit i economico – financiare i ale comisiei juridice i de
disciplin ;

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate public , a  art.863, lit. f), art. 867 i art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.
287/2009 cu modific rile i complet rile ulterioare;

În baza art. 91 alin. (1) lit.f) i alin. (4) lit. a), art. 97 alin. (1) i art.123 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  cuprinderea în domeniul public al jude ului Maramure  a bunului

„Extindere garaje autospeciale SMURD” avînd datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta
hot râre.

Art.2. Se aprob  darea în administrarea Inspectoratului jude ean pentru situa ii de urgen
„Gheorghe Pop de B se ti” Maramure , a bunurilor cuprinse la art. 1.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure  precum i Anexa la Contractul de administrarea nr. 3142/545/2005
încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Inspectoratului jude ean pentru situa ii de urgen
„Gheorghe Pop de B se ti” Maramure .

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie  public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Inspectoratului jude ean pentru situa ii de urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”

Maramure .
Prezenta hot târe a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului

jude ean Maramure  din  25 iulie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de 34
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 25 iulie 2012
Nr.109
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                                                                       Anexa la HCJ MM nr. 109 din 25 iulie 2012

DATELE DE IDENTIFICARE A  BUNULUI
EXTINDERE GARAJE AUTOSPECIALE SMURD”

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

Denumire act
proprietate
sau alte acte
doveditoare

1 „Extindere
garaje

autospeciale
SMURD”

Baia Mare, str. V. Lucaciu,
nr. 87

Cl dire P (garaje, atelier
auto, spa ii anexe)

-Suprafa a construit : 202,80
mp

2012 472.195,72 Domeniul
public al
jude ului,

conform HCJ
nr.109./2012,
Proces verbal
de recep ie nr.

2057/2012

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumnitru Dumu a


