
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

HOTĂRÂREA
 Nr. 25 din 27.02.2017

privind efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii  în cartea funciară a dreptului de
proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea Consiliului Local asupra

terenurilor aferente unor străzi

Consiliul local al oraşului Tauţii Măgherăuş întrunit în şedinţa   ordinară la data de   27 .02.2017,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Orașului Tăuții Măgherăuș;
 Raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.  1569 /22.02.2017
 Necesitatea reglementării regimului juridic, asupra terenurilor aferente a 29 de străzi cuprinse  în 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orașului,  în vederea modernizării acestora.
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Ordinul Directorului General al Agenției Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

700/09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară;

 Art. 858 - 865 din Codul Civil 
 Art. 21 alin.1și 2 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările

ulterioare, 
 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, Anexa nr. 66 la 

Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 Prevederile Planului Urbanistic General al oraşului Tăuţii Măgherăuş , aprobat prin H.C.L. nr. 8/2007 
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii Magherăuş,
 Avizul secretarului oraşului Tăuţii Magherăuş,

În conformitate cu prevederile art. 10, ale art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a, pct.1 lit. b şi  ale art. 45 alin.3, art.115
alin.1 lit.b din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii  în cartea funciară a dreptului de 
proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea Consiliului Local asupra terenurilor aferente  a 
29 de străzi cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, Anexa 
nr. 66  la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă întocmirea documentațiilor cadastrale necesare înscrierii  în cartea funciară a dreptului de 
proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş prin 
Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Art.4. Prezenta se comunică la:
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
 Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuşi;
 Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

                                                         Presedinte de ședință
                                                                                   Bihari  Iosif
 
                              
                      
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti  15  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr .25/27.02.2017    
5 ex. CL/BCI


