
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                    
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

Nr. 81  din  31.05.2016 
 
Privind acceptarea unei donații în domeniul public al orasului Tautii Magheraus oferit de 
proprietarii Ionica Marius Florin, Ionica Evelin Marina, Ionica Constantin si Ionica Cristina  
 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 31.05.2016 
Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 
4906/23.05.2016                                     

- oferta proprietarilor Ionica Marius Florin si Ionica Constantin, inregistrata la Primaria 
orasului Tautii Magheraus cu nr. 3910 din 22.04.2016 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tautii Magheraus; 

În baza prevederilor art. 863 lit. c din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
Văzând dispozițiile art. 121 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată; 
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată; 

HOTĂRĂȘTE 
        Art.1 Se acceptă donatia fără sarcini, oferita de proprietarii Ionica Marius Florin, Ionica Evelin 
Marina, Ionica Constantin si Ionica Cristina, în patrimoniul public al orasului Tautii Magheraus și 
administrarea Consiliului local al orasului Tautii Magheraus, a urmatoarelor imobile: 
Teren in suprafata de 513 mp identificat prin nr. Cadastral 51908 inscris in CF 51908 Tautii 
Magheraus 
Donatia s-a realizat în vederea dezvoltarii  străzii 114. 

Art.2. Se însușește documentația de identificare a terenului care face obiectul donației, anexă la 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Cheltuielile privind încheierea actelor de donație în formă autentică și înscrierea acestora 
în evidențele de carte funciară se vor suporta de către Consiliul local al orasului Tautii Magheraus 

Art.4. Se împuternicește Primarul orasului Tautii Magheraus să semneze prin delegat, actele 
autentice de acceptare a donației în fata notarului public. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul urbanism și 
Amenajarea teritoriului, care vor proceda la preluarea efectiva a terenului, 

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județul Maramures 

- Primarul orasului Tautii Magheraus 

- Serviciul Urbanism 

- OCPI Maramures 

- donatori                                                              
 
                                                            Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 

  
                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
  
 
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 81/31.05.2016        
3 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                            
 


