
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTĂRÂREA 

 nr. 121 din  20.07.2017  

 

            Cu privire la aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri în 

suprafață de 448 mp, aferente străzii nr. 69 Tăuții Măgherăuș. 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  ordinara la data de 20.07.2017 

Având în vedere:  

 raportul serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. 6644/12.07.2017 

 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  

În temeiul prevederilor: 
 Art. 858 - 865 din Codul Civil  

 Art. 21 alin.1și 2 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinului 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; 

 

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

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

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  Se aproba dezlipirea nr. topo 295/4/2 in suprafata totala de 120 mp din C.F. 284 Magheraus,  

astfel: 

 

Lot 1 - 295/4/2/1  –  105 mp 

Lot 2 - 295/4/2//2 –    15 mp 

 

Art. 2.  Se aproba dezlipirea nr. topo 294/4/2 in suprafata totala de 120 mp din C.F. 24 Magheraus,  

astfel: 

 

Lot 1 - 294/4/2/1 –  109 mp 

Lot 2 - 294/4/2/2 –   11 mp 

 

Art. 3.  Se aproba dezlipirea nr. topo 293/2/4/2 in suprafata totala de 121 mp din C.F. 733 Magheraus,  

astfel: 

Lot 1 - 293/2/4/2/1 –  115 mp 

Lot 2 - 293/2/4/2/1 –      6 mp 

 

Art. 4.  Se aproba dezlipirea nr. topo 293/1/2 in suprafata totala de 121 mp din C.F. 733 Magheraus,  

astfel: 

 

Lot 1 - 293/2/4/2/1 –  115 mp 

Lot 2 - 293/2/4/2/1 –     6 mp 

 



 

Art. 5. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, pentru suprafata totala de 448 mp compusa din  nr. Topo. 295/4/2/1 CF 284 Magheraus in 

suprafata de 105 mp, nr. Topo. 294/4/2/1 CF 24 Magheraus in suprafata de 109 mp, nr. Topo. 293/2/4/2/1 CF 

733 Magheraus in suprafata de 115mp, nr. Topo. 293/1/2 CF 734 Magheraus in suprafata de 119 mp. 

 

 

Art. 6. Se identifica imobilul in suprafata de 448mp, apartinand domeniul public al Orasului Tautii 

Magheraus si completarea inventarului domeniului public cu suprafata de 448mp, identificati conform art. 5, 

teren aferent strazii 69. 

 

                Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul 

urbanism si amenajarea teritoriului. 

 

Art.8. Prezenta se comunica la: 

                   -    Prefectura judeţului Maramureş; 

- Primarul oraşului; 

- Serviciul urbansim amenajare teritoriu: 

- OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare. 

 

 

 

 
                                                                                   Presedinte de ședință 

                                                                            Câmpan Cosmin Călin Toma 

 

                      

                         

 

 

 

                                                                                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan    

 

 

 

Au fost prezenti   12   consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                           . 

Nr .121/20.07.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


