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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind operarea dezlipirii i atribuirii de num r cadastral pentru un teren din domeniul

public al jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei economice i patrimoniu, documenta ia cadastral  precum i avizele favorabile
ale comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural i ale comisiei juridice i de
disciplin ;

În baza prevederilor Legii nr.7 /1996 a cadastrului i publicit ii imobiliare republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietatea public ;

În baza art. 91 alin. (1) lit. c) i 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  operarea dezlipirii i atribuirii de num r cadastral pentru un teren din
domeniul public al jude ului Maramure , aferent Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie, situat
în Baia Mare, Str. Monet riei nr.1-3, cu urm toarele date de identificare:

- C.F.1188, Nr.topo.: 975/1; C.F.5591, Nr.topo.: 976, 977/1, 978/11; f  date de C.F. un lot
de 787 mp, conform planului de amplasament i delimitare  care face parte din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  completarea i modificarea Inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure   conform anexei la prezenta hot râre.

Art.3. În mod corespunz tor se modific i anexa la contractul de administrare încheiat între
Consiliul jude ean Maramure   i  Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie  nr. 244/54/2007.

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 ;
- Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie;
- Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 18
decembrie 2013. Au fost prezen i 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare 18 decembrie 2013
Nr.  197
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  Anexa  la HCJ MM nr. 197 din 18 decembrie 2013

COMPLET RI I MODIFIC RI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APAR IN
DOMENIULUI PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul d rii
în folosin

Valoarea

- lei -

Muzeul Jude ean de Istorie
i Arheologie

Cl dire muzeu corp B - C1
Cl dire muzeu corp A - C2
Laborator de restaurare- C3
Buc rie - C4
Garaj - C5
Garaj - C6
Garaj - C7
Magazie exponate - C8

teren = 7 542 mp

Rezervor  încorporat
Împrejmuire curte
Împrejmuire curte

Baia Mare,Str. Monet riei nr.1-3
(sup.total constr.= 3580 mp)

P+1, piatr i c mid , s.constr.= 2616 mp
P+1, piatr i c mid , s.constr.= 438 mp
P, beton i c mid , sup.constr.= 288 mp
P+1, beton i c mid , sup.constr.= 39 mp
P, beton i c mid , sup.constr.= 40 mp
P, beton i c mid , sup. constr.= 33 mp
P, beton i c mid , sup. constr.= 35 mp
P, beton i c mid , sup. constr.= 91 mp

C.F.1188, Nr.topo.: 975/1;
C.F.5591,Nr.topo.:976,977/1,978/11;

 date de C.F. un lot de 787 mp

gard de piatr   = 175,87m
gard de beton(50,75m) i sârm ( 57,34m)

1739-1978

1978
1978
1978

2.822.680,88

373.372,64

515,36
2.961,83
1.974,55

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


