ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 78 din 28.06.2015
Privind atribuirea de numar cadastral și constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Tăuţii
Măgherăuş a unui teren în suprafață de 630 mp.
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara la data de 28.06.2015
Având în vedere:
 raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 7092/15.06.2018,
 Cererea nr. 5866/17.05.2018 a d-lor Bonti Iosif si Lazar Gheorghe,
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
 Documentațiile întocmite de SC RAICAD-GIS SRL-D prin ing. RAICA Nicolae
În temeiul prevederilor:

Art. 858 - 865 din Codul Civil

Art. 21 alin.1și 2 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările
ulterioare,

Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului Directorului General al Agenției Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
 avizul secretarului orașului Tautii Magheraus,
Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
prevederile Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului nr.350/2001 cu modificarile şi completarile ulterioare;
- art.36 al.2 lit.c, alin.5 lit.c şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.121 din Legea administratiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba atribuirea de numar cadastral și se constată apartenența la domeniul privat a orașului Tăuții
Măgheraus, pentru terenul în suprafață totală de 630 mp din nr topo 83, fără date de CF si inscrierea constructie
administrativa si social culturala P construita din anul 1950 in supraf de 305 mp – Popicarie si Magazin.

Art. 2. Se incredinteaza Primarul orasului d-nul Anton Ardelean prin Compartimentul urbanism cu ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri si efectuarea operatiunilor de carte funciara.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judetul Maramures;
- Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş;
- Compartimentului urbanism al primariei;
-Serviciului Financiar contabil
- OCPI, Maramures, BCPI Baia Mare
-D-lor Bonti Iosif și Lazăr Gheorghe,
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al Oraşului Tautii
Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
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