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                                                                                       HOTĂRÂREA 

Nr. 96 din 30.06.2016 

 

Privind  aprobarea comasării unor parcele de teren și atribuirea de număr cadastral  

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  extraordinara la data de 30.06.2016 

Având în vedere:  

 

- raportul serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. 6037/28.06.2016, 

- schițele planurilor de amplasament și delimitare întocmite de topograf autorizat Suba Elemer, 

 

 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

 avizul secretarului orasului Tautii Magheraus, 

 prevederile art.863 lit.e din Codul Civil, 

 prevederile art.8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică cu modificarile si completarile ulterioare 

 prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 prevederilor Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr.700/2014, 

 avizul secretarului, 

  prevederile Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului nr.350/2001 cu modificarile şi completarile ulterioare;  

            În conformitate cu prevederile art.36 al.2 lit.c, alin. 5 lit.c şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b, art.121   din Legea administratiei 

publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se identifica imobilul in natura teren in suprafata de 16619 mp cuprins in domeniul privat al orasului Tautii 

Magheraus, din CF 54565 Tautii Magheraus  nr cadastral 54565  

Art. 2. Se identifica imobilul in natura teren in suprafata de 3523 mp cuprins in domeniul privat al orasului Tautii 

Magheraus, din CF 54548 Tautii Magheraus  nr cadastral 54548. 

Art. 3. Se aproba  comasarea si atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de 20142 mp, compusa astfel: 

 

 *Lot 1 –  in suprafata de   16619 mp cadastral 54565 conf art 1 

 *Lot 2  – in suprafata de  3523  mp cadastral 54548 conf art 2; conform documentatiei plan de amplasamant si 

delimitare Vizat de OCPI Maramureș cu nr. 29894/13.06.2016. 

 

Art. 4  Se incredinteaza Primarul orasului d-nul Anton Ardelean  prin Compartimentul urbanism cu ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri si efectuarea operatiunilor de carte funciara. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 

     - Instituţia Prefectului - judetul Maramures; 

     - Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

                 - Compartimentului urbanism al primariei; 

                    - Serviciului Financiar contabil 

                    - 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 

                                                                                  Marinescu Dumitru 

 

 

 

  

                                                                                                                                                       

Contrasemneaza  SECRETAR  

            Bîndilă Călin-Ioan 

                                                                                                                                                         

                                                           

                                                                    

Au fost prezenti 14 consilieri din 14 în functie  

Adoptata cu  unanimitate . 

Nr .96 /30.06.2016        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              

 


