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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea d rii în folosin  cu titlu gratuit  colii Gimnaziale „Dr.Ioan Mihaly de

Apsa”, Sighetu Marma iei, a unui spa iu din domeniul public al Jude ului Maramure  aflat în
administrarea D.G.A.S.P.C. Maramure , spa iu situat în imobilul din Sighetu Marma iei,

str.Vasile Alecsandri nr.1

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul Direc iei Generale de Asisten  Social  de Protec ia Copilului Maramure i avizele
favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i ale comisiei juridice i de
disciplin ;

În baza prevederilor art.874 raportat art 867 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 124  i art. 97 alin. (1), din Legea 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  darea în folosin a cu titlu gratuit pe o perioada de 1 an a unui spa iu din
domeniul public al Jude ului Maramure  situat în imobilul din Sighetu Marma iei, str. Vasile
Alecsandri nr.1, aflat în administrarea Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure , având datele de identificare cuprinse în anex  la prezenta hot râre, colii Gimnaziale
„Dr.Ioan Mihaly de Ap a”, din Sighetu Marma iei, str. Mihai Viteazu nr.41, Jude ul Maramure . La
expirarea termenului, p ile vor putea prelungi durata d rii în folosin  gratuit  pentru o noua
perioada convenit  de acestea.

Art. 2.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - Jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 27
noiembrie 2013. Au fost prezen i 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 27 noiembrie 2013
Nr. 191
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Anexa la HCJ MM nr. 191 din 27 noiembrie 2013

DATE DE IDENTIFICARE  A SPATIULUI CARE SE DA IN FOLOSINTA CU TITLU
GRATUIT LA SCOALA GIMNAZIALA„DR.IOAN MIHALY DE APSA”,

DIN SIGHETU MARMATIEI, STR. MIHAI VITEAZU NR.41

Nr.
Crt. Denumire Suprafata/mp

1. Centru de Plasament Asistenta si Sprijin a tinerilor care
urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie, Sighetu
Marmatiei, str. Vasile Alecsandri nr.1-parter- una sala

32 mp

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


