ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 158 din 17.12.2021
Privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș și transferul în
domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 54749 Tăuții-Măgherăuș
Consiliul local al oraşului Tăuții-Măgherăuș, întrunit în ședința ordinară la data de 17.12.2021,
Examinând:
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Raportul de specialitate nr. 14539/18.11.2021 al Compartimentului Juridic;
- Cererea înregistrată la Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș sub numărul 14491/
17.11.2021 prin care numiții Ceteraș Liviu-Ioan și ceilalți renunță la dreptul de proprietate asupra
terenului în suprafață de 92 mp, situat în Tăuții-Măgherăuș;
- CF nr. 54749 Tăuții-Măgherăuș, nr. cadastral 54749 unde este notat dreptul de
proprietate a numiților Ceteraș Liviu-Ioan și ceilalți asupra terenului în suprafață de 92 mp, situat
în Tăuții-Măgherăuș;
- Declarația de renunțare autentificată sub nr.2593/13.10.2021 de NP Margareta Firizan
dată de numiții Ceteraș Liviu-Ioan și ceilalți;
Având în vedere:
- Art. 562 alin. 2, art. 889, alin. 1 și art. 1011-1029 Cod Civil;
- Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificări și completări;
În temeiul prevederilor:
- Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă preluarea în proprietatea privată a orașului Tăuții-Măgherăuș a terenului înscris
în CF nr. 54749 Tăuții-Măgherăuș - în suprafață de 92 mp, Tăuții-Măgherăuș.
Art. 2 Se aprobă trecerea terenului prevăzut la Art.1, din proprietatea privată a orașului TăuțiiMăgherăuș 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 TăuțiiMăgherăuș, 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, Amenajarea și Administrarea Teritoriului;
Compartimentului juridic;
OCPI Maramures;
Ceteraș Liviu-Ioan și ceilalți.

Președinte de ședință,
Gaie Nicolae - Marin

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 14 consilieri din 14 în functie
Adoptata cu 14 voturi pentru
Nr.158 din 17.12.2021

