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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure

a imobilului „Casa Tineretului”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei economice i patrimoniu, Hot rârea nr. 1/26.02.2013 a Comisiei de evaluare,
supraveghere i controlul activit ii Funda iei Jude ene pentru Tineret Maramure i avizul favorabil
al comisiei juridice i de disciplin

În conformitate cu prevederile art. 3 al. (3)  din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate public , a  art. 863  lit. f) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu
modific rile i complet rile ulterioare i a art. 33 al. (1) dinLegea nr. 146/2002 privind regimul
juridic al funda iilor jude ene pentru tineret i a municipiului Bucure ti cu modific rile i
complet rile ulterioare;

În baza art. 91 al. (1) lit. f) i art. 97 al. (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 imobilului „Casa
Tineretului” având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art. 2. Se aprob  înscrierea în cartea funciar  a imobilului prev zut la art. 1.
Art.3. Cu data prezentei se abrog  pozi ia „la nr. crt. 24 – Casa Tineretului, Bd. Unirii nr.

13 valoarea 346.636,5 mii lei”, de la punctul 3.Intr ri, art. 1 din Hot rârea nr. 51/2003 a Consiliului
jude ean Maramure .

Art.4. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure .

Art.5.  Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-  Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
-  Direc iei economice i patrimoniu;
-  Direc iei juridice i administra ie;
-  Oficiului de cadastru i publicitate imobiliar  Maramure ;

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 29 mai
2013. Au fost prezen i 34 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 mai 2013
Nr. 80
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Anexa la HCJ MM nr. 80 din 29 mai 2013

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI „CASA TINERETULUI”
CARE  SE INCLUDE ÎN DOMENIUL PUBLIC  AL JUDE ULUI MARAMURE

Nr.
Crt.

Denumirea bunului Elemente
de identificare

Valoarea de
inventar

-  lei RON-
1 Casa Tineretului Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 13

Corp A – sal  de spectacole i club
Corp B
aflate pe terenul identificat astfel:
CF101054  NR.CAD.1588/8/1,
1577/6/2/2/3/3/2/1
CF 104055 NR. CAD.1588/8/2/1,
1577/6/2/2/3/3/2/2/1,
1588/14/4/2/3/2/1

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 29 mai 2013


