
ROMÂNIA                                                                                                                            
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Nr.74 din 31.05.2021 

 
privind aprobarea preluării în domeniul public al orașului Tăuții-Măgherăuș a 

suprafeței de teren înscrise în CF nr.59021, Tăuții-Măgherăuș( parte str. 4). 
 
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus, întrunit în sedinta ordinara la data de 31.05.2021, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Tăuții-Măghrăuș ; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.        ; 

- Declarația de renunțare la dreptul de proprietate în favoarea orașului Tăuții-Măgherăuș, 

autentificate cu nr. 385 din 02.03.2020 de către SPN Balogh &Treger – declarații care au fost 

înscrise în Cartea funciară; 

- Cererea nr. 5316 din 22.04.2021 a d-lui Kirmaier Vasile; 

              - CF nr.59021 Tăuții-Măgherăuș; 

              - Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tautii-Magheraus; 

              - Prevederile art.562 alin.2 și art.889 din Codul Civil; 

              - Avizul Secretarului general al orasului Tautii-Magherauş; 

        Conform art.129 alin.2 lit.c), art.129 alin.6 lit.c) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a orașului Tăuții-Măgherăuș a terenului înscris 

în CF nr.59021 Tăuții-Măgherăuș -  în suprafață de 92 mp,  Tăuții-Măgherăuș. 
Art.2. Se aprobă trecerea terenului prevăzut la Art.1, din proprietatea privată a orașului Tăuții-

Măgherăuș în proprietatea publică a orașului Tăuții-Măgherăuș, pentru amenajarea acestei 

suprafețe de teren, în vederea includerii lui în rețeaua de drumuri - proprietate publică - a 

orașului Tăuții-Măgherăuș. 

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Tăuții-

Măgherăuș, conform dispozițiilor acestei hotărâri. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Urbanism și 

Amenajarea teritoriului și Compartimentul juridic. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - Județul Maramures; 

- Primarului orasului Tautii-Magheraus; 

- Serviciul Urbanism și Amenajarea teritoriului; 

- Compartimentului juridic; 

- OCPI Maramures; 

- Se pubică pe site-ul primăriei. 

 

                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
                                                                                                Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 
                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate. 
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