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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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

transmis din domeniul public al ora ului omcuta Mare
Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,

Raportul Direc iei  economice i patrimoniu, Hot rârea nr. 55/2013 a Consiliului local al ora ului
omcuta Mare, adresa nr.13096/2013 a Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia

Mare i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i
economico financiare;

În conformitate cu prevederile art. 3 al. (3)  din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate public , 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 al. (1) lit. f), art. 97 al. (1) i art. 123 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 unui imobil având

datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre, imobil
transmis din doimeniul public al ora ului omcuta Mare.

Art.2. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure .

Art.3. (1) Se aprob  darea în administrarea Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare a imobilului cuprins la art. 1.

(2) În mod corespunz tor se modific  anexa la Contractul de administrare nr. 4233/ 12881/
2003 încheiat între Jude ul Maramure i Spitalul jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” 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 i patrimoniu;
- Direc iei juridice i administra ie public  - Compartiment secretariat consiliu i

gestiunea documentelor;
- Consiliului local al ora ului omcuta Mare;
- Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;
- Oficiului de cadastru i publicitate imobiliar  Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 19 iunie
2013. Au fost prezen i 32 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, 19 iunie 2013
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Anexa  la HCJ MM nr. 97 din 19 iunie 2013

DATELE DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI TRANSMIS DIN DOMENIUL PUBLIC AL
ORA ULUI OMCUTA MARE

CARE  SE INCLUDE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

Nr.
Crt. Denumirea bunului Elemente

de identificare

Valoarea
de

inventar
-RON-

1 Corp cl dire spital

Teren aferent

omcuta Mare, str. Cornului, nr. 20
Nivel P+1,Sup.  construit : 292 mp, Nr. Cad. 50868 – C2
Suprafa a: cot  parte 470/9633 mp, CF 50868

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


