
  ROMÂNIA                                                                                                                                                                                             
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

Nr. 80  din  31.05.2016 
 
Privind  actualizarea inventarului domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

  
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 
31.05.2016 

Având în vedere:  
 raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 4297/04.05.2016, 
 datele cuprinse in 563 Baita  nr. topo 475,474/2, schitele planului de amplasament si 

delimitare întocmite de topograf  Suba Elemer Emanuel ,  
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
 avizul secretarului orașului Tautii Magheraus, 
 prevederile  Legii nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 anexa 66 la HG 934/2002 

 Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, prevederile  Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
nr.350/2001 cu modificarile şi completarile ulterioare;  
      În conformitate cu prevederile art.120, art.36 al.2 lit.c,  şi art. 45 alin.3 din Legea administratiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se identifica imobilul in natura teren in suprafata de 226 mp si constructie P in 
suprafata de 47 mp, Casa Memoriala cuprins in domeniul public al judetului Maramures, 
atestat prin HG 934/2002 anexa 1, la pozitia 5, prin CF 563 Baita  nr. topo 475, 474/2 si 
Conform Registru Baita nr topo 521, si transmis in domeniul public al orasului Tautii 
Magheraus prin Protocol de predare primire nr. 4201/ 2008. 
 
Art. 2. Se aproba dezlipirea  CF 563 Baita  nr. topo 475,474/2 in: 
*Lot 1 – topo 475/1 in supraf de         60 mp 
*Lot 2 – topo 475/2 in supraf de       98 mp 
*Lot 1 – topo 474/2/1 in supraf de    159 mp 
*Lot 2 – topo 474/2/2 in supraf de  7351 mp 
 
Art. 3. Se aproba dezlipirea Conform Registru Baita a nr topo 521 in: 
*din topo 521 in supraf de 7 mp 
 
Art.4. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniului 
public pentru suprafata totala de 226 mp compusa astfel: topo 475/1 in supraf de 60 mp si 
topo 474/2/1 in supraf de 159 mp, conform art.2 si din topo 521 in supraf de 7 mp, conform 
art.3 si se intabuleaza constructia P in supraf de 47 mp – Casa Memoriala conform HG 
934/2002 anexa 1, pozitia 5, respectiv HCL 80/27.05.2016,  Protocol de predare primire nr. 
4201/2008 si Act de donatie nr. 1084 din 18.XI.1976.   
 
Art. 5. Se aproba completrea inventarului domeniului public al orasului Tautii Magheraus 
conform prezentei hotarari. 



Art. 6. Se incredinteaza Primarul orasului dl Anton Ardelean  prin Compartimentul urbanism 
amenajarea teritoriului cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri si efectuarea 
operatiunilor de carte funciara.   
 Art. 7    Prezenta hotărâre se comunică la: 

 - Instituţia Prefectului - judetul Maramures; 
 - Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 
           - OCPI Maramures 

              - Compartimentului urbanism al primariei; 
                 -Serviciului Financiar contabil 

 Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
local al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii 
Magheraus.             
                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 

  
                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 80/31.05.2016        
3 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             
 


