ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.173 din 28.11.2016
cu privire la aprobarea repoziționării nr. cadastral 51782 din CF 51782 Tăuții
Măgherăuș.
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta ordinară în data de 28.11.2016
Avînd în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 10738 din 16.11.2016 al Biroului Urbanism.
- Cererea nr. 8402 din 13.09.2016 a SC TĂUȚII IUGA SRL
- Contractul de concesiune nr. 778 din 06.02.2013 încheiat cu SC TĂUȚII IUGA SRL.
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.
700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară;
Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.10, art. 36 alin.2 lit.c, art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată , cu completările şi modificările ulterioare. •
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş.
În baza dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
În temeiul Art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, art 36 alin. 2 lit c şi alin.5 lit b din Legea administratiei
publice locale, nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă repoziționarea nr. cadastral 51782 din CF 51782 Tăuții Măgherăuș,
aferentă contractului de concesiune nr. 778 din 06.02.2013 încheiat cu SC TĂUȚII IUGA SRL.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Urbanism din
cadrul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.
Art.3 Prezenta se comunica:
- Prefectului judetului Maramureş;
- Primarului oraşului;
- Biroul Urbanism;
- SC TĂUȚII IUGA SRL
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