
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL         
 

HOTARAREA 
 Nr. 67 din  31.05.2018  

            Cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii în cartea 

funciară a dreptului de proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș -zona Gater str 23. 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 31.05.2018 

Având în vedere:  

 raportul serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. 6246/25.05.2018,  

 cererea dlui Valean Alexandru Victor- administrator al S.C. V. Orizont S.R.L inregistrata la Primaria Orasului Tautii 

Magheraus cu nr.5601/10.05.2018 

 Documentațiile întocmite de SC RAICAD- GIS SRL-D prin ing. Raica Nicolae. 

 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

 avizul secretarului orasului Tautii Magheraus, 

 prevederile Planului Urbanistic General al Orasului Tautii Magheraus, aprobat prin HCL nr.8/2007, 

 prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 prevederile Ordinului nr.700/2014 ale Directorului General al ANCPI 

      În conformitate cu prevederile art.36 al.2 lit.c, alin. 5 lit.c şi art. 45 alin.2 lit.e, 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 dezlipirea terenului in suprafata totala de 16200 mp nr. cadastral 58060 inscris in  CF 58060 

Tautii Magheraus,  formata din 2 loturi astfel: 

          *Lot 1 –  in supraf de   14600 mp - nr cadastral atribuit 58194 

          *Lot 2  – in supraf de     1600 mp - nr cadastral atribuit 58195, conform documentatiei plan de amplasamant si 

delimitare Vizat de OCPI Maramureș cu nr.28129 din 29.05.2018, anexa parte componenta a prezentei hotarari. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul urbanism 

si amenajarea teritoriului. 

Art.3. Prezenta se comunica la: 

                -      Prefectura judeţului Maramureş; 

- Primarul oraşului; 

- Serviciul urbansim amenajare teritoriu: 

- OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare 

 

                                                             Presedinte de ședință 
                                                              Lauran Marin Florin 
 
 

                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                                          Bindila Calin Ioan          

 
 
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 
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