
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                        
JUDEȚUL MARAMUREȘ                                                              
ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ                                           
CONSILIUL LOCAL                                   

                  
HOTĂRÂREA 

              Nr.30 din 24.03.2021               
privind insușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al 

Orașului Tăuții-Măgherăuș a unui teren. 
 

Consiliul local al orașului Tăuții-Măgherăuș întrunit în ședința ordinară la data de 24.03.2021 
Având în vedere:  
 Cererea dlui.Mureșan Ioan, înregistrată cu nr.1545 din data de 05.02.2021, însoțită de 

documentația cadastrala aferenta; 
 Raportul de specialitate nr.3340/12.03.2021 promovat de catre Serviciul Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului și Compartimentul Juridic; 
 Referatul de aprobare al Primarului nr.3318/11.03.2021; 
 Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.433/28.04.2020 de către SPN Munteanu 

Claudiu; 
 Decizia Curtii Constitutionale nr.332/2016 referitoare la respingerea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art.26 alin.2 si art.36 alin.1 ultima teza din Legea 
fondului funciar nr.18/1991;  

 Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.700/09.07.2014 privind  aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local al 
orasului Tautii-Magheraus; 

 Avizul Secretarului general al oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
 

         În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.c) din OUG  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
        Art.1 Se insuseste documentatia cadastrala: Plan de amplasament si delimitare, plan de încadrare 
în zonă, pentru terenul situat in orașul Tăuții-Măgherăuș înscris în: CF nr.60179 Tăuții-Măgherăuș, 
nr.cad 60179, în suprafață de 566 mp. 
        Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Tautii-Magheraus a terenului identificat 
la art.1. 
       Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul Orasului Tautii- 
Magheraus, prin aparatul de specialitate. 
       Art. 4 – Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului - Judetul Maramures; 
- Primarului Orasului Tautii-Magheraus; 
- Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 
- Compartimentului Juridic; 
- Dlui.Mureșan Ioan; 

 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
 

 
                                                                            Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 
                                                                                                        

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr. 30 din 24.03.2021       
5ex.CL/BCI                                                                                                                      


