ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
HOTĂRÂREA
Nr. 106 din 28.06.2017
Cu privire la aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren din proprietatea privată a oraşului Tăuţii
Măgherăuş str 1 nr. 183- Dispensar Uman și întocmirea unui raport de evaluare.
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, în sedinta ordinara la data de 28.06.2017
Având în vedere:










raportul serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. 2872/R/27.03.2017.
schitele planurilor de amplasament si delimitare întocmite de topograf autorizat Suba Elemer Emanuel,
Prevederile PUG al orațului Tăuții Măgherăuș, aprobat prin HCL nr. 8/2007.
avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tautii Magheraus,
avizul secretarului orasului Tautii Magheraus,
prevederile Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederilor Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr.700/2014,
avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art.36 al.2 lit.c, alin. 5 lit.c şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b, art.121 din Legea
administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se identifica imobilul in natura teren in suprafata de 2312 mp cuprins in domeniul privat al ors Tautii
Magheraus, din CF 882 Tautii de Jos si nr. topo 304/2/1/1 si se intabuleaza construtia P construita din anul 1949
in supraf de 295 mp – Dispensar Uman.
Art.2. Se aproba dezlipirea numarului topografic 304/2/1 în suprafată de 2519 mp înscris în CF 882 Tautii de
Jos in:
*Lot 1 – topo 304/2/1/1 in supraf de 2312 mp
*Lot 2 – topo 304/2/1/2 in supraf de

207 mp

Art. 3 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniului privat pentru suprafata
totala de 2312 mp, si se intabuleaza construtia P construita din anul 1949 in supraf de 295 mp – Dispensar Uman.
conform art. 2 lot 1.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul urbanism
si amenajarea teritoriului.
Art.5. Prezenta se comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciul urbansim amenajare teritoriu:
- OCPI, Maramures, BCPI Baia Mare
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