
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES  VERBAL
al edin ei de îndat  a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 10 IULIE 2014

edin a de îndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.192 din 10.07.2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 21.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala

mare de edin e, din strada Gheorghe incai nr.46.  Particip  directorii executivi
i personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean,

conduc tori ai institu iilor subordonate acestuia, al i invita i, precum i un
num r de 7 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu : Stima i colegi, pe ordinea de zi a edin ei
de azi avem dou  puncte, i anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii din administrarea
Muzeului de Mineralogie Baia Mare a unor bunuri imobile aflate în
domeniul public al jude ului Maramure ;

2. Proiect de hot râre privind darea în administrarea Consiliului local al
ora ului Ulmeni a unei por iuni de drum jude ean.
 supun spre adoptare acest proiect al ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost adoptat  în unanimitate.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare proiectul de
hot râre de la primul punct, privind aprobarea retragerii din administrarea
Muzeului de Mineralogie Baia Mare a unor bunuri imobile, având datele de
identificare cuprinse în anexa 1. În mod corespunz tor se modific  anexa la
contractul de administrare nr.1830/9/2003. La articolul 2, se aprob  darea în
administrarea Ansamblului Folcloric Na ional Transilvania Baia Mare a
bunurilor imobile aflate în domeniul public al jude ului Maramure , având
datele de identificare cuprinse în anexa 2 la prezenta hot râre. Aceste bunuri vor
face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul jude ean
Maramure i Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania Baia Mare.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.124/2014
privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie

Baia Mare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public
al jude ului Maramure

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare i cel de-al doilea
proiect de hot râre, privind darea în administrarea Consiliului local al ora ului
Ulmeni a unei por iuni de drum jude ean. Articolul 1: Se aprob  darea în
administrarea Consiliului local al ora ului Ulmeni a por iunii de drum jude ean
km 41+250 – km 42 +280, în vederea efectu rii lucr rilor la obiectivul Pod din
beton armat peste râul Some  în localitatea Ulmeni. În mod corespunz tor se
modific  Hot rârea Consiliului Jude ean Maramures nr.12/2012, privind
preluarea în administrarea Consiliului Jude ean Maramure  a sectoarelor de
drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului Ulmeni i anexa la contractul
de administrare nr.2625/2011 încheiat între Consiliul jude ean i SC Drumuri-
Poduri Maramure  S.A. Articolul 2: Dreptul de administrare asupra tronsonului
de drum va face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul
jude ean Maramure i Consiliul local al ora ului Ulmeni. Articolul 3: Se
aprob  executarea de lucr ri de investi ii pe por iunea de drum transmis  în
administrare, în vederea realiz rii obiectivului Pod din beton armat peste râul
Some .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.125/2014
privind darea în administrarea Consiliului local al ora ului Ulmeni a unei

por iuni de drum jude ean

 Cu acestea, edin a se declar  închis .

 Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, ast zi 10 iulie
2014.
  PRESEDINTE,
  Zamfir Ciceu

       SECRETAR AL JUDETULUI,
                    Dumitru Dumuta

A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier în cadrul Compartimentului
Secretariat Consiliu i Gestiune Documente.


