
                              

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
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CONSILIUL LOCAL         

 

  HOTĂRÂREA 

 Nr.  96  din 28.06.2018 

 

Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al 

Orasului Tautii Magherauș,  

 

           Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 28.06.2018 

Având în vedere:  

 studiul de oportunitate   nr. 7028/27.06.2018                                

 avizul secretarului orasului Tautii Magheraus, 

 prevederile art.863 lit.e din Codul Civil, 

 prevederile art.8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică 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, 

      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 aproba trecerea din domeniul privat al Orașului Tăuții Măgherăuș, în domeniul 

public al Orasului Tăuții Măgherăuș a terenului aferent amplasamantelor propuse  pentru obiectivul 

„Construire creșă cu 60 de locuri, program normal, în orașul Tăuții Măgherăuș”, după cum urmează: 

- terenul in suprafata de 2788 mp identificat prin : Carte Funciara nr. 58276 Tăuții Măgherăuș, 

nr. cadastral 58276,  care provine prin dezlipire din CF 57106 Tăuții Măgherăuș în suprafață totală de 

1.1726 ha. 

                      Art.2.  Anexa 1  face parte componenta din prezenta hotarare.                                   

                      Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea documentelor pentru 

operatiunile de inscriere în Cartea funciara a proprietatii publice se încredinţează primarul oraşului 

Tautii Magherauș, dl Ardelean Anton și depunerea la OCPI prin aparatul de specialitate. 

 

          Art. 4.  Prezenta se comunica la: 

                -    Prefectura judeţului Maramureş; 

- Primarul oraşului; 

- Serviciul urbansim amenajare teritoriu, compartiment cadastru: 

- OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare 

 
                                                             Presedinte de ședință 
                                                               Mureșan Cosmin 
 
 

                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan          

 
 
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 
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