ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.40 din 24.03.2021
privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea alipirii a două terenuri, proprietate privată
a Orașului Tăuții-Măgherăuș, situate pe str.43 – zona de concesiuni
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.03.2021
Având în vedere:
 Planul de amplasament şi delimitare cu propunere de alipire întocmit de către topograful autorizat ing.Vida
Dinu-Vasile;
 Referatul de aprobare al Primarului nr.3551/16.03.2021;
 Raportul de specialitate nr.3569/17.03.2021;
 HCL nr.7/29.01.2019, privind aprobarea P.U.G al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
 Art.555 - 566 din Codul Civil;
 CF nr.60535 Tăuţii-Măgherăuş;
 CF nr.60760 Tăuţii-Măgherăuş;
 Contractele de concesiune nr.166/11.01.2010 şi nr.169-21.09.2020;
 Dispoziţiile Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Ordinul Directorului General al Agenției Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere în evidenţele de cadastru şi Carte funciară;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local al orasului TautiiMagheraus;
 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:
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alipirea imobilului teren având nr.cad. 60535, înscris în CF nr.60535 Tăuții-Măgherăuș în
suprafață de 500 mp, cu imobilul teren având nr.cad. 60760, înscris în CF nr.60760 Tăuții-Măgherăuș, în suprafață
de 444 mp.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăuții-Măgherăuș, prin
Serviciul Urbanism Amenajarea şi Administrarea teritoriului.
Art.3. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Primarului Oraşului Tăuții-Măgherăuș;
- Serviciului Urbanism Amenajarea şi Administrarea teritoriului;
- Compartimentului Juridic;
- OCPI Maramureş, BCPI Baia Mare;

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. 40 din 24.03.2021
5ex.CL/BCI

