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                                                                     HOTĂRÂRE 

Nr. 34  din 07.03.2016 
 
 
 

privind aprobarea  vânzării  unui teren proprietate privată a oraşului 
Tăuţii-Măgherăuş în suprafata de  210.000 mp, înscis în CF 55107 Tăuții 

Măgherăuș, către S.C UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE 
SRL. 

 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
07.03.2016 

Având în vedere: 
      - cererea nr.10592/25.11.2015 a SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, cu sediul 
în Dumbravita nr.244/A, prin care fac cunoscuta intentia de achizitionare a unui teren în 
vederea realizarii unei investitii, 
      -  HCL nr. 138/26.11.2015 și HCL 144/23.12.2015, 
      -  Raportul Comisiei de Licitație nr. 1971/03.03.2016 
      -   avizul favorabil al  comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local, 
      -  avizul Secretarului oraşului văzând ca au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 
privind transparenţa decizionala în administratia publica; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată cu modificarile ulterioare; 
           În baza prevederilor Legii nr.273/2006 cu modificarile și completarile ulterioare,  
            În temeiul prevederilor  art.36  alin.2 lit.c, alin.5 lit.b , art. 45 alin.3, art.123 alin.1   din 
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile 
ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE; 
 
 

          Art. 1 - Se aproba  vânzarea unui teren ce aparţine domeniului privat al oraşului Tăuţii-
Măgherăuş, în suprafaţă de  210.000 mp, zona Aeroport, identificat prin număr cadastral 55107 
cuprins în CF 55107 Tauții Măgherăuș,  către S.C UNIVERSAL ALLOY CORPORATION 
EUROPE SRL. 
 
          Art. 2 Prețul de vânare al terenului s-a stabilit la suma de 2,5 euro/mp, conform 
Raportului Comisiei de Licitație nr. 1971/03.03.2016, iar suma încasată în urma vânzării va fi 
folosită pentru investiții în orașul Tăuții Măgherăuș 



 
          Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotarari și semnarea contractului de vânzare 
- cumpărare se împuterniceste primarul Orasului dl. Ardelean Anton. 
 
          Art. 4 Prezenta se comunica: 

 Prefectului judeţului Maramureş; 
 Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
 Compartimentului urbanism si cadastru al primariei, 
 SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, cu sediul în Dumbravita nr.244/A 

 
 

 
 
 
                                                           Presedinte de ședință 
                                                                 Șunea Sorin 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           
Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                              Bindila Calin Ioan          
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