
 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                 
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 
CONSILIUL LOCAL  
                                                          HOTĂRÂREA 

 Nr. 180 din 17.12.2021  
privind exprimarea acordului Orașului Tăuții-Măgherăuș în ceea ce privește 

cesiunea Contractului de concesiune nr.255/21.10.2008. 
 

Consiliul Local al UATO Tăuții-Măgherăuș, întrunit în ședinţă ordinară, azi, 17.12.2021 
 
Având in vedere:  

 Cererea nr.14569/18.11.2021 a dnei.Sabău Ecaterina-Eva; 
 Referatul de aprobare al Primarului nr.15033/03.12.2021; 
 Raportul de specialitate nr.15208/07.12.2021, promovat de către Compartimentul juridic; 
 Contractul de concesiune nr.255/21.10.2008; 
 Contractele de vânzare-cumpărare autentificate de către notar public, Vladimir Mircea-Bal, sub 

nr.883/23.03.2009 și de către notar public, Niculescu-Țâgârlaș Petrina-Consuela, sub 
nr.269/28.05.2009; 

 Declarația nr.14291/11.11.2021,dată de către dl.Isac Ioan; 
 CF nr.55842 Tăuții-Măgherăuș; 
 Răspunsul OCPI la solicitarea nr.54471/23.08.2021 a dnei.Sink Renata și a dlui.Steiner Robert-Mitruț; 
 Declarația nr.14343/12.11.2021,dată de către dl.Sabău Vasile-Traian; 
 Art.1.315 -1.320 Cod civil; 
 Avizul Secretarului general al Orașului; 
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al UATO Tautii- Magheraus; 
În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.b) din O.U.G. 57/2019, privind Codul 
administrativ: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se exprimă acordul Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș cu privire la substituirea dlui.Isac Ioan, în 
calitate de concesionar inițial în Contractul de concesiune nr.255/21.10.2008, cu dna.Sabău Ecaterina-Eva. 
Art.2. Se consimte ca, dl.Isac Ioan, în calitate de cedent, să fie liberat de obligațiile sale rezultate din Contractul de 
concesiune nr.255/21.10.2008, față de Orașul Tăuții-Măgherăuș. 
Art.3. Se va proceda la încheierea unui nou Contract de concesiune între Orașul Tăuții-Măgherăuș, în calitate de 
concedent și dna.Sabău Ecaterina-Eva, în calitate de concesionar, cu privire la suprafața de 158 mp, înscrisă,  în 
baza Contractului de concesiune nr.255/2008, în CF nr.55842 Tăuții-Măgherăuș. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului, prin 
Compartimentul juridic. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: 
Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș; 
Instituției Prefectului – Județul Maramures;  
Compartimentului juridic; 
Serviciului financiar-contabil; 
Dlui.Isac Ioan; 
Dnei.Sabău Ecaterina-Eva;                                             
                                                           
 
                                                                   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.180 din 17.12.2021   
 


