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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rilor intervenite în

domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului 2012

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

În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr.213/ 1998 privind bunurile
proprietate public ;

În baza art. 91 alin. (1) litera f), art. 122  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  modific rile intervenite în domeniul public al jude ului Maramure  în
cursul anului 2012, conform Anexei nr. 1 la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  majorarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al
jude ului Maramure   ca urmare a investi iilor efectuate în cursul anului 2012, conform Anexei nr. 2
la prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  situa ia diferen elor din reevaluarea bunurilor  din domeniul public al
jude ului Maramure   ca urmare a reevalu rii efectuate în cursul anului 2012, conform Anexei nr. 3
la prezenta hot râre.

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;
-    Direc iei Tehnice i Investi ii;
-    Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 26 martie
2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 martie  2013
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Anexa 1 la HCJ MM nr. 46 din 26 martie 2013

Modific ri intervenite în domeniul public al jude ului Maramure
în cursul anului 2012

- lei-
Denumirea bunului IESIRI INTRARI  OBSERVATII

R.A. “AEROPORTUL” Baia Mare
Teren 4004 mp 406.197,68 H.C.J. 47/2012
Cl dire (fost  Casa de Plasament
pentru Copii colari) Bocicoiu Mare
Teren  : 1043 m2 63.061,47

i componente:
- Corp cl dire B1 414.892,96
- Corp cl dire B2 485.167,37
- Central  termic +buc rie 72.349,79
- Grup alimentar + sal  de sport 43.983,34
- Grajd animale 11,42
- Gheret  paznic + garaj 9,46

H.C.J. 128/2011 ,
Protocol de
predare – primire
nr.
2337/1869/2012

Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia  Copilului

Centrul de s tate nr. 6 Baia Mare
686.478,99

H.C.J. 133/2012
trecere din
domeniul privat

Spitalul jude ean de Urgen  „Dr. C.
Opri ” Baia Mare
Centrul de s tate nr. 2 Baia Mare 422.067,37
Cl dire Planing Familial  Baia Mare

137.797,70

H.C.J. 133/2012
trecere din
domeniul privat

Centrul „Pentru Voi” (Apartament)

174.000,00

H.C.J. 122/2012
includere în
domeniul public
(achizi ionare)

Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen  „Gh. Pop de B se ti”
Extindere garaje autospeciale SMURD

551.893,83

H.C.J. 109/2012
includere în
domeniul public
(costruc ie nou )

Muzeul de istorie i arheologie
Bastionul M celarilor

6.049.908,82

H.C.J. 76/2012
includere în
domeniul public
(finalizare
investi ie)

Sediul forma iei de lucru Dumbr vi a
(Proteplant)

178.897,27 H.C.J. 70/2012
trecere în
domeniul public al
comunei
Dumbr vi a

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a
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Anexa 2 la HCJ MM nr. 46 din 26 martie 2013

Major ri a  valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al jude ului Maramure   ca
urmare a investi iilor efectuate în cursul anului 2012

- lei-
Denumirea bunului VALOAREA INVESTI IE

R.A. “AEROPORTUL” Baia Mare
Aerogara Baia Mare + Bloc tehnic 212.980,43

Centru militar jude ean
Cl dire 75.290,20

Spitalul de boli infec ioase dermatovenerologie i
psihiatrie Baia Mare

Spitalul de boli dermato-venerice Baia Mare 1.111.282,66

Barac  metalic 47.855,76
Serviciul jud. de ambulan  (Ambulan a Bor a) 10.259,00

coala General  pentru Copii cu Deficien e
Psihice  nr. 2 Baia Mare

Cl dire coal 68.521,36
Cl dire fost centru de plasament 306.672,31

Direc ia de asisten  social i protec ia copilului
Maramure

Centrul maternal Baia Mare 47.519,71
Centrul „Ajut ” Sighetu Marma iei 17.436,20
Casa de tip familial nr. 1 Baia Mare 66.102,53
Casa de tip familial nr. 2  Baia Mare 96.219,65
Casa de tip familial nr. 3  Baia Mare 29.620,52
Casa de tip familial nr. 4  Baia Mare 58.423,95

Casa de tip familial nr. 3  Sihetu Marma iei 23.964,00
Casa de tip familial nr. 4  Sihetu Marma iei 23.636,00

Centru de primire a copilului Baia Mare 528.660,64
CRRPH Sighetu Marma iei (cl dire sp torie) 7.440,00

Muzeul de art  „Centrul artistic Baia Mare”
Cl dire anex 65.656,02

BUNURI MOBILE (colec ii de art , e antioane
minerale)

292.110,40

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare,  26 martie 2013
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