
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                             

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL 

  HOTĂRÂREA 

Nr.149 din 31.10.2022 

privind aprobarea preluării în domeniul public al Orașului Tăuții-Măgherăuș a suprafeței 

de teren înscrisă în CF nr.60853 Tăuții-Măgherăuș,  parte din str.9. 

 

Consiliul local al Oraşului Tautii-Magheraus, întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2022, 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Orașului Tăuții-Măghrăuș nr.12529/12.10.2022; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.12821/17.10.2022; 

- Declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate, în favoarea Orașului Tăuții-Măgherăuș, 

autentificate cu nr.2377/25.08.2022, nr. 2355/21.09.2022 și nr.3092/20.10.2022; 

- Oferta de donație, exprimată de către dnii.Muntean Dan-Ioan și Muntean Doina, autentificată cu 

nr.2358/21.09.2022 de către notar public, Cardoș Bogdan; 

              - CF nr.60853 Tăuții-Măgherăuș; 

              - Prevederile art.562 alin.2, art.889, art.1011 alin.1 și art.1014 din Codul Civil; 

              - Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orasului Tautii-Măgherăuș; 

              - 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 împuternicește Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, în vederea acceptării, în calitate de donator, 

în fața notarului public competent, a donației, oferită Orașului Tăuții-Măgherăuș de către dnii.Muntean 

Dan-Ioan și Muntean Doina, potrivit Ofertei de donație autentificată cu nr.2358/21.09.2022 și a semnării 

Contractului de donație. 

Art.2. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș a terenului înscris în CF 

nr.60853 Tăuții-Măgherăuș, în suprafață de 93 mp. 

Art.3. Se aprobă trecerea terenului  prevăzut la Art.2, din proprietatea privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș 

în proprietatea publică a Orașului Tăuții-Măgherăuș, pentru amenajarea și includerea sa în rețeaua de 

drumuri – domeniul public - a Orașului Tăuții-Măgherăuș 

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Orașului Tăuții-Măgherăuș, 

conform dispozițiilor prezentului înscris. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciul Urbanism Amenajarea și 

Administrarea teritoriului și Compartimentul juridic. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - Județul Maramureș; 

- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

- Serviciului Urbanism Amenajarea și Administrarea teritoriului; 

- Compartimentului juridic; 

- OCPI Maramureș; 

 

 

Președinte de ședință, 

Mărieș Bogdan - Ioan 

                  

 

                                                                                                                                                           

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.149 din 31.10.2022 

5ex.CL/BCI 

 

 


