ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 42 din 31.03.2016
privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 27/29.02.2016

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2016
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului oraşului privind necesitatea realizarii unor investitii;
- cererile nr. 455/19.01.2016 a lui Dragoș Alexanrdu Ioan reprezentant legal al SC ION
DRAGOȘ TRANSPORT SRL, respectiv nr. 1251/11.02.2016 a lui Gherghel Viorel-Valer
reprezentant legal al SC WASH CAR SOLEX SRL
- Raport de specialitate nr. 3034/2016 al compartimentului urbanism și amenajarea
teritoriului,
- 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 modifică art. 2 din HCL nr. 27/29.02.2016 după cum urmează:
Se aprobă demararea lucrărilor cadastrale pentru realizarea operațiunilor de dezlipire
a terenului menționat la art. 1, în 6 loturi în vederea atribuirii de număr cadastral, după cum
urmează:

*Lot 1 – in suprafata de 11533 mp;
*Lot 2 – in suprafata de 1332 mp;
*Lot 3 – in suprafata de

2800 mp;

*Lot 4 – in suprafata de

7000 mp;

*Lot 5 – in suprafata de 12004 mp;
*Lot 6 – in suprafata de 32306 mp;

Art. 2 Cu punerea în aplicare a prezentei hotarari se împuterniceste primarul Orasului
dl. Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate.

Art. 3 Prezenta se comunica:
 Prefectului judeţului Maramureş;
 Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
 Compartimentului urbanism si cadastru al primariei,
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