ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR. 8 din 28.01.2016
privind modificarea HCL nr. 137 din 25.11.2008 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a unui
teren in vederea construirii unei biserici
Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.01.2016.
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului
 Cererea nr. 11468/17.12.2015 a pr. paroh la parohia „Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul”Tautii de Jos
 Incheierea nr. 66558 a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Baia Mare
 Raportul de specialitate nr. 502/20.01.2016 elaborat de Arhitectul sef,
 Decizia nr. 3081/09.12.2015 a Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului, inregistrata la
Primaria Tautii Magheraus cu nr. 103 din 06.01.2016;
 Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al oraşului, agricultura,
gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
 Avizul favorabil al Comisiei pentru invatamant, cultura, protectie sociala, sanatate, activitati sportive si de
agrement, proiecte dezvoltare europeana;

Avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice a
drepturilor cetatenesti;
 Avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 874 ale Legii 287/2009 privind Codul Civila cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.36, 39 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificarile ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba modificarea art. 1 din HCL nr. 137 din 25.11.2008, care va avea urmatorul cuprins: Se
aproba atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren de 2530 mp, împrejmuită, inscrisa in CF 55064 Tautii
Magheraus cu nr. cadastral 55064, Parohiei Ortodoxe „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” Tautii de Jos.
Imobilul se atribuie in folosinta gratuita in vederea construirii unui lacas de cult, pe perioada existentei
constructiei.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului.
Art. 3 Prezenta se comunica la:
- Institutia Prefectului judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Compartimentul juridic;
- Parohiei ortodoxe Nasterea Sf. Ioan Botezatorul
- Bisericii Ortodoxe Tautii de Jos
- Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
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