
 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                           HOTĂRÂREA 
                 Nr.102 din 23.07.2021                

privind exprimarea acordului Consiliului Local în vederea punerii la dispoziție a unui teren aflat în 
proprietatea privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș, în favoarea beneficiarilor Sentinței civile nr.8965 

din 11.09.2013 
 

Consiliul local al Orașului Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţa ordinară la data de 23.07.2021 
Având în vedere:  
 

• Adresele nr.8406/27.07.2020, nr.4595/07.04.2021 și nr.7840/17.06.2021 ale dlui.Ilieș 
Sorin-Marius; 

• Sentința civilă nr.8965/2013, pronunțată de către Judecătoria Baia Mare în dosarul 
nr.1453/182/2012; 

• Testamentul autentificat sub nr.3107/16.10.2012 de către notar Laura-Codruța Cardoș; 
• Referatul de aprobare al Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș nr.8837/13.07.2021; 
• Raportul de specialitate nr.9010/15.07.2021, promovat de către Compartimentul Juridic; 
• Prevederile Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, 

• Prevederile art.1 din primul protocol aditional la CEDO, referitoare la ocrotirea dreptului de 
proprietate; 

• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tautii-Magheraus; 
• Avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

 
        În baza dispozițiilor art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) și alin.6 lit.b) și  lit.c) 
din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ: 
 

HOTĂRĂŞTE 
         Art.1  Se exprimă acordul pentru ca terenul cu nr.cadastral 61424,  în suprafață de 3.674 
mp, înscris în CF nr.61424 Tăuții Măgherăuș, în favoarea orașului Tăuții-Măgherăuș, inclus 
în sectorul cadastral nr.30, să fie pus la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Tăuții-
Măgherăuș, pentru a fi atribuit dlui.Ilies Marius-Sorin, în vederea punerii în executare a 
Sentinței civile nr 8965/11.09.2013. 
         Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 
Tăuţii-Măgherăuş, prin aparatul de specialitate. 
         Art. 3 – Prezenta hotarare se comunică: 

- Institutiei Prefectului -Judetul Maramures; 
- Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
- Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului; 
- OCPI Maramureș, BCPI Baia Mare; 
- Compartimentului juridic; 
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare. 

                                                                
                                                                           Președinte de ședință, 

Butean Călin-Florin                                                                                        
                                                                                            Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                        Bîndilă Călin-Ioan 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
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