ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 58 din 31.03.2017
privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin incredintare directa dnei Pop
Mariana Rodica a terenului in suprafaţă de 155 mp, situat in Tautii Magheraus str. 66., identificat prin
nr. cadastral 56894 din CF 56894, aflat in proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii
constructiilor
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2017
Având în vedere:
- cererea nr.2672/22.03.2017 a dnei Pop Mariana Rodica,
- raportul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 2672/R/2017,
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
- avizul Secretarului oraşului;
În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e, art. 36 al Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii republicată cu modificarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 10, art.36, alin.2 lit.c, alin.5, litera ”b”, art. 45, art. 115 alin.1 lit.b, și
art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART.1. Se însușește raportul de evaluare al terenului identificat prin nr. cadastral 56894 din CF 56894,
întocmit la data de 25.02.2017 de SC COLIS SRL evaluator autorizat ing. Balint Leontina, și se stabileste pretul
minim al redeventei la suma de 0,26/euro/mp/an.
ART.2 Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafaţă de 155 mp, situat in
Tautii Magherasu str. 66., identificat prin nr. cadastral 56894 din CF 56894, aflat in proprietatea privata a
orasului, în vederea extinderii constructiilor pe terenul alaturat, dnei Pop Mariana Rodica, pe durata existentei
constructiei.
ART.3 Lucrările de construcţie a obiectivului vor fi demarate în termen de cel mult un an de la
încheierea contractului de concesiune şi vor fi realizate conform documentaţiei de urbanism, în baza unei
autorizaţii de construire. Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea concesiunii.
ART.4 Se desemneaza comisia de negociere in componenta prevăzută in anexa 1 care este parte
componenta a prezentei hotarâri.
ART.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințeaza comisia stabilita in anexa 1 iar cu
semnarea contractelor de concesiune se incredinteaza primarul orasului Dl. Ardelean Anton.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege:
-Primarului Orasului Tautii Magherauş,
-Prefectului Judeţului Maramureş,
-Serviciului urbanism al primariei,
-Membrilor comisiei de negociere,
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare și pe site-ul primariei,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Butoi Viorel
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate de voturi
Nr.58/ 31.03.2017
5 Ex CL/BCI

