ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

HOTĂRÂREA
Nr. 200 din 30.07.2019
Cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea primei înscrieri în cartea
funciară a dreptului de proprietate privată a orașului Tăuții Măgherăuș asupra unor terenuri
aferente străzii 11.
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, în sedinta ordinara la data de 30.07.2019
Având în vedere:

Având în vedere :
❖ Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, HCL 18 din
15.04.2010, cu modificările şi completările ulterioare,
❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 15.04.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 98 din 2005 referitoare la atribuirea de denumiri străzilor din orașul TăuțiiMăgherăuș și cartierele componente
❖ Raportul de specialitate nr. 9888/26.07.2019 al Serviciului Urbanism și Amenajarea
teritoriului.
❖ În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 65 / 2015, faza PUG, aprobată prin
Hotărârea Consiliului local Tautii-Magheraus nr. 130/2018 si Hotărârea Consiliului local
Tautii-Magheraus nr. 07 din 29.01.2019
❖ Documentatiile intocmite de BRG TOPOCAD SRL-D prin ing. DRINCAL Brigitta Linda.
❖ Art. 858 - 865 din Codul Civil
❖ Art. 3 si 8 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
❖ 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;

❖ În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit c şi alin.6 lit a din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba dezlipirea nr. topo. 696/3/2 in suprafata totala de 917 mp din C.F. 674 Măgherăuș,
astfel:
Lot 1 – 696/3/2/1 –
581 mp
Lot 2 – 696/3/2/2 –

336 mp.

Art.2 Se aproba dezlipirea nr. topo. 695/3/2 in suprafata totala de 1038 mp din C.F. 674 Măgherăuș,
astfel:
Lot 1 – 695/3/2/1 –
256 mp
Lot 2 – 695/3/2/2 –

782 mp.

Art.3 Se aproba atribuirea de numar cadastral unic si se constata apartenenta la domeniul public a
orasului Tautii Magheraus, localitatea Tautii Magheraus, pentru strada nr. 11 – tronson 1,
identificata in nomenclatorul stradal al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru
suprafata totala de 1863 mp, compusa din:
• nr topo 696/3/2/1 in suprafata de 581 mp din CF 674 Magheraus,
• nr topo 695/3/2/1 in suprafata de 256 mp din CF 674 Magheraus,
• nr topo 347/3/2 in suprafata de 132 mp din CF 686 Magheraus,
• nr topo 348/4/2 in suprafata de 245 mp din CF 656 Magheraus,
• suprafata de 253 mp identificata Fără date de CF,
• din nr topo 54 – drum, in suprafata de 359 mp din Registrul Magheraus,
• din nr topo 697 – drum, in suprafata de 37 mp din Registrul Magheraus, conform ANEXEI 1.
Art.4 Se aproba atribuirea de numar cadastral unic si se constata apartenenta la domeniul public a
orasului Tautii Magheraus, localitatea Tautii Magheraus, pentru strada nr. 11 – tronson 2,
identificata in nomenclatorul stradal al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru
suprafata totala de 1064 mp, compusa din:
• nr topo 343/2/4 in suprafata de 148 mp din CF 30 Magheraus,
• nr topo 344/2/2 in suprafata de 103 mp din CF 30 Magheraus si
• suprafata de 813 mp identificata Fără date de CF, conform ANEXEI 2.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul
urbanism si amenajarea teritoriului.
Art.6. Prezenta se comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciul urbansim amenajare teritoriu:
- OCPI, Maramures, BCPI Baia Mare
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