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ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDETUL MARAMURES                                                              

ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 

HOTĂRÂREA 

                  Nr.217 din 24.09.2019                

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 

orașului Tăuții-Măgherăuș  
 

Consiliul local al orașului Tăuții-Măgherăuș, întrunit de îndată, în ședința extraordinară la 

data de 24.09.2019 

Având în vedere:  

• referatul de aprobare al Primarului cu nr.12517/23.09.2019; 

• prevederile HCL nr.106/28.06.2017; 

• cererea de finanțare nr. F1920072X202662606907, înregistrată la AFIR, pentru 

obținerea unei finanțări în vederea amenajării terenului aferent Dispensarului uman 

Tăuții-Măgherăuș, în suprafață de 2.312 mp, înscris în CF nr.56990 Tăuții-Măgherăuș 

și având nr. cad 56990; 

• datele cuprinse in CF nr.56990 Tăuții-Măgherăuș, nr.cad 56990, precum și planul de 

amplasament si delimitare care face parte din Documentația cadastrală întocmită de 

către topograf Suba Elemer Emanuel și avizată de către O.C.P.I. Maramureș sub 

nr.19812/19.04.2017; 

• raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.12572/23.09.2019, 

• prevederile art. 41 alin.5 din Legea nr.7/1996 republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile art.907-910 din Legea nr.287/2009, privind noul cod civil; 

• prevederile PUG-ului orașului Tăuții-Măgherăuș, aprobat prin HCL nr.7/2019; 

• prevederile art.296 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

• Hotărârea nr.934/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş – Anexa 

nr.66; 

• Hotărârea Guvenului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

• avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

• avizul Secretarului orașului Tautii-Magheraus, 

     Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, prevederile Legii privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului nr. 350/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare;  

     În conformitate cu prevederile art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b), lit.c) din OUG 

nr.57/2019, privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

       Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al orașului Tăuții-Măgherăuș, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş în cadrul Anexei nr.66, după 

cum urmează :   
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- la poziţia 53, coloana 2 va avea următorul conţinut: „Dispensarul Uman Tăuții-

Măgherăuș și teren aferent în suprafață de 2.312 mp”, iar coloana 6 va avea următorul 

conţinut: „CFE 56990 Tăuții-Măgherăuș”; 

Art. 2. Se confirmă identitatea dintre imobilul – teren,  în suprafață de 2.312 mp, 

înscris în CF nr. 56990 Tăuții-Măgherăuș, nr. cad 56690, în baza documentației cadastrale 

avizată sub nr.19812/19.04.2017 de către OCPI Maramureș și imobilul evidențiat la poziția 

nr. 53 din cadrul Anexei nr. 66 la  HG nr.934/2002. 

Art. 3. Se aprobă întreprinderea demersurilor necesare în vederea rectificării Cărții 

funciare nr.56990 Tăuții-Măgherăuș, respectiv a înscrierii apartenenței imobilului identificat 

prin nr.cad 56990 la domeniul public al unității administrativ-teritoriale orașul Tăuții 

Măgherăuș. 

Art. 4.  Se incredinteaza Primarul orasului, dl. Anton Ardelean, prin Compartimentul 

Urbanism, cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri si efectuarea operatiunilor de carte 

funciara.    

           Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judetul Maramures; 

- Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

- Compartimentul Urbanism; 

- Biroul juridic; 

- OCPI Maramureș - BCPI Baia Mare; 

 

 

 
                                                               Președinte de ședință, 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                              

                                                                              Contrasemnează SECRETAR,  

                                                                                                                                     Bîndilă Călin-Ioan     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .217/24.09.2019        
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