
                            

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

 
                         
                                                               HOTĂRÂRE 

Nr. 54  din  18.04.2016 
 

privind transmiterea in administrarea Liceului Tehnologic “Traian Vuia” , a imobilelor 
terenuri si cladiri, proprietate publica a U.A.T. Tautii Magheraus, in care isi desfasoara 

activitatea unitatile de invatamant de pe raza Orasului Tautii Magheraus 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara la data de 
18.04.2016 

Având în vedere:  
 

-  Raportul de specialitate nr. 3662/14.04.2016 al Dnei  Buda Anisoara, sef serviciu financiar 
contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Tautii Magheraus, prin care 
se propune transmiterea in administrarea Liceului tehnologic „Traian Vuia”, a imobilelor 
terenuri si cladiri, proprietate publica a U.A.T. Tautii Magheraus, in care isi desfasoara 
activitatea unitatile de invatamant de pe raza Orasului Tautii Magheraus, Judetul Maramures; 

- Prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.861 alin.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.112 alin.1 din Legea nr.1/2011 privind educatia nationala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile punctului 1 din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 1031/ 14.12.1999 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in  contabilitate a bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative - teritoriale ; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

- Prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) si art.123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b coroborat cu art.117 lit.a din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
                      
 
 Art.1. Se aproba transmiterea  imobilelor terenuri si cladiri, proprietate publica, a Orasului 
Tautii Magheraus, Judetul Maramures, in care isi desfasoara activitatea unitatile de 
invatamant de pe raza orasului Tautii Magheraus, in administrarea Liceului tehnologic 
„Traian Vuia”,  conform Anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor din proprietatea publica se va face pe baza de protocol, 

incheiat in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari.  

 



Art.3. Se imputerniceste Dl. Primar Ardelean Anton, in vederea semnarii protocolului de 

predare-primire a bunurilor proprietate publica 

. 

Art.4. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 

bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate de protocolul de predare primire.  

 
Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează serviciul financiar 
contabil. 
 
  Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 
- Primarului oraşului 
- Serviciul Financiar Contabil 
- Liceul Tehnologic „Traian Vuia” 

 
 
  
                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 
 
 
 
 

  
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                              Bindila Calin Ioan          
 
            
              
                                                           
                                                                    
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate . 
Nr .54 /18.04.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 


