ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 65 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 asupra unui teren
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. 6037/21.05.2018,
 cererea dlui Iuga Radu Augustin reprezentnat al SC Tautii Iuga SRL inregistrata la Primaria Orasului Tautii Magheraus cu
nr.246/2018
 Documentațiile întocmite de SC TOPO GEO SURVEY & GIS SRL prin ing. SUBA Elemer Emanuel
 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 identifică și se aproba dezlipirea nr. topo 459/4/2/3 în suprafață totală de 2945 mp din C.F 1693 Tăuții
de Jos, astfel:
Lot 1 - 459/4/2/3/1 193 mp
Lot 2 - 459/4/2/3/2 - 2752 mp
Art. 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral și se constată apartenența la domeniul privat a orașului Tăuții
Măgheraus, pentru terenul în suprafață totală de 1131 mp compusă din:
nr topo 454/3/3 în suprafața de 26 mp din CF 57844 Tăuții Măgherăuș,
nr topo 453/2/2 în suprafața de 141 mp din CF 1670 Tăuții de Jos,
nr topo 458/4/2/1 în suprafața de 421 mp din CF 237 Tăuții de Jos
nr topo 459/4/2/3/1 în suprafața de 193 mp din CF 1693 Tăuții de Jos și suprafața de 350 mp fără date de CF.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul urbanism
si amenajarea teritoriului.
Art.4. Prezenta se comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciul urbansim amenajare teritoriu:
- OCPI, Maramures, BCPI Baia Mare
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