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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                       
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 
CONSILIUL LOCAL  
                                                              HOTĂRÂREA 

        Nr.43 din 31.01.2022  
                                privind modificarea și completarea HCL nr.180/17.12.2021 
 
Consiliul Local al UATO Tăuții-Măgherăuș, întrunit în ședinţă ordinară, azi, 31.01.2022 
 
Având in vedere:  

 HCL nr.180/17.12.2021; 
 Referatul de aprobare al Primarului nr.537/14.01.2022; 
 Raportul de specialitate nr.722/18.01.2022 al Compartimentului juridic; 
 Raportul de specialitate nr.655/17.01.2022, promovat de către Serviciul Urbanism 

Amenajarea si Administrarea Teritoriului; 
 Contractul de concesiune nr.255/21.10.2008; 
 Declarația nr.14291/11.11.2021 dată de către dl.Isac Ioan; 
 CF nr.55842 Tăuții-Măgherăuș; 
 Încheierea de respingere nr.124/03.01.2022 a OCPI Maramureș; 
 Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

nr.700/09.07.2014 privind  aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară;  

 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. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
I. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.180/17.12.2021, după cum 

urmează: 
 

 
“Art.1. Se constată apartenența la domeniul privat al Orașului Tăuții-Măgherăuș a terenului în 

suprafață de 158 mp, înscris în CF nr.55842 Tăuții-Măgherăuș, nr.cad 55842. 

 Art.2. 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.3. 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.4. 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, inițial, în CF nr.55842 Tăuții-Măgherăuș, în baza 

Contractului de concesiune nr.255/2008, în favoarea dlui.Isac Ioan. 

 Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului, prin Compartimentul juridic. 
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 Art.6.Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

- Instituției Prefectului – Județul Maramures;  

- Compartimentului juridic; 

- Serviciului financiar-contabil; 

- Dlui.Isac Ioan; 

- Dnei.Sabău Ecaterina-Eva; “               
 

II.     Prezenta hotărâre de modificare și completare a HCL nr.180/17.12.2021 se 
comunică: 

                 
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 
- Instituției Prefectului – Județul Maramures;  
- Compartimentului juridic; 
- Serviciului financiar-contabil; 
- OCPI Maramures, BCPI Baia Mare; 
- Dnei.Sabău Ecaterina-Eva;                                        
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare;  
 

 
       

                                                                         Președinte de ședință, 
           Gaie Nicolae-Marin              

                                                              
 
 
 

                                                                      Contrasemnează, Secretar general, 
                                                                                                                      Bîndilă Călin-Ioan  
 
 
 
 
 

 
Au fost prezenți 12 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr.43/31.01.2022       
5ex/CL/BCI                                                                                                                                                                                                     

 
 

 


