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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat  în domeniul public

al jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

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

În baza 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  trecerea unor bunuri 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. Bunurile de la art. 1 r mân în administraea institu iilor care le au în administrare la
data adopt rii acestei hot râri.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public i privat al  jude ului Maramure .

Art.4. 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;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Spitalului jude ean de urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia  Copilului Maramure .

Prezenta hot târe a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 26 septembrie 2012. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul
de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 septembrie 2012
Nr. 133
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Anex  la HCJ MM nr. 133 / 26 septembrie 2012

LISTA BUNURILOR CARE TREC DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN
DOMENIUL PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

Nr.
Crt.

Denumirea bunului Elemente
de identificare

Anul
dobândirii

sau, dup  caz
rii în

folosin

Valoarea
de inventar

- lei-

Cl dire Planing Familial

- teren

Baia Mare, str.Moldovei nr.17 A
Supr. construit :337 mp
(cot  parte, respectiv 619,63mp
suprafa  desf urat )
-suprafa a 722 mp (cot  parte,
respectiv 602 mp)
Nr. CF 112089, Nr. CAD. 9737

1982 86.657,33

50.119,88

1.

- împrejmuire 1982 1.020,49
2. Centrul de s tate nr.2

- teren

Baia Mare, str.Moldovei nr.17 A
Supr. construit :337 mp
(cot  parte, respectiv 619,63mp
suprafa  desf urat )
-suprafa a 722 mp (cot  parte,
respectiv 602 mp)
Nr. CF 112089 , Nr. CAD. 9737

1973 416.900,84

5.166,53

3. Centrul de s tate nr.6

- teren

Baia Mare, str.Banatului nr.1
supr. construit   : 1064 mp (cot
parte, respectiv 1104,07 mp
suprafa  desf urat )
- supprafa a 1367 mp ( cot  parte,
respectiv 726,36 mp)
Nr. CF 104518 , Nr. CAD. 9740

1982 590.006,27

96.472,72

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


