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JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                   
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS

CONSILIUL LOCAL

                             
                                                              HOTĂRÂREA

 Nr.175 din 28.11.2016
cu privire la aprobarea intrării în legalitate cu suprafața de teren de 407 mp înscrisă în

CF 54425 Tăuții Măgherăuș, număr cadastral 54425

         Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 28.11.2016
         Avînd în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 10737 din 16.11.2016 al Biroului Urbanism.
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
-  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;

-  Art 4 și 5 al 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public,  cu modificările și
completările ulterioare. 

-  Art. 1 și 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările
și completările ulterioare.

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş.

         În baza dispoziţiilor Legii  nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  
         În temeiul  Art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b,  art 36 alin. 2 lit c şi alin.5 lit b din Legea administratiei
publice locale, nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
                       
            Art.1  Se  aprobă intrarea în legalitate, prin suplimentarea terenului concesionat de catre
SC BO&RA  TRANS SRL prin contract de concesiune nr. 11019 din 08.12.2016  cu  inca  407 mp
teren identificat  prin CF 54425 Tăuții Măgherăuș, număr cadastral nr. 54425, in aceleasi conditii.

    Art.2. Prin grija compartimentului concesiuni se va intocmi actul aditional conform  art.1 cu
includerea unor clauze speciale privind :

-incetarea  de  drept,  inainte  de  termen,  a  concesiunii  aferente  suprafetei  suplimentate  prin
prezenta, in situatia in care terenul va fi necesar realizarii de catre UATO Tauti Magheraus a unor
lucrari de infrastructura, in interesul comunitatii. 

-accesul  neingradit  al  operatorului  de  apa  canal  la  conducta  existenta  in  incinta
concesionarului SC BO&RA  TRANS SRL.

                  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Urbanism  si
compartiment concesiunidin cadrul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.

                 Art.4  Prezenta se comunica:
- Prefectului judetului Maramureş;
- Primarului oraşului;
- Biroul Urbanism;
- SC BO&RA  TRANS SRL

                                                                             Presedinte de ședință
                                                                                     Bonti Iosif

                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan        

Au fost prezenti  15  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr . 175/28.11.2016     
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