ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din 06.01.2020
Privind aprobarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei ,a unui
teren in suprafata de 16 mp , inscris in CF 59310 Tautii Magheraus , nr. cad. 59310, necesar amplasarii
robinetului de sectionare ce se va monta in punctul de cuplare a racordului proiectat cu conducta
magistrala de transport gaze naturale SATU MARE –BAIA MARE (NORD 2),diametru O 12.
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la data de
06.01.2020,
Având în vedere:
- Cererea SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL nr. 16841 din
17.12.2019,
- Certificatul de urbanism nr. 115/07.02.2019,
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 17087 din
20.12.2019,
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor natural nr. 48884 din 26.09.2019
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificarile
ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local,

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.
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinta cu titlu gratuit in baza unui contract de comodat
catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ “ SA MEDIAS, a unui teren in
suprafata de 16 mp , inscris in CF 59310 Tautii Magheraus , nr. cad. 59310, teren necesar pentru protecția
robinetului de secționare ce se va monta in punctul de cuplare a racordului proiectat cu conducta
magistrala de transport gaze naturale SATU MARE –BAIA MARE (NORD 2) și amplasării împrejmuirii
pentru protejarea acestuia.
ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se încredințează biroul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul primăriei.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Institutia Prefectului Judeţul Maramureş,
- Primarului Orasului Tautii Magherauş
- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului al primariei
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ“ SA MEDIAS
- SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL
Presedinte de ședință
Bocuț Ancuța
Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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