
                                                                                                                              
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

  HOTARAREA
NR. 96 din 28.06.2017

privind aprobarea atribuirii obiectivului „Capelă Mortuară“ din localitatea Bușag către
Parohia Ortodoxă Bușag.

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.06.2017
Avand in vedere: 
 

- Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
- Statutul Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin HG 53/2008
- Raportul de specialitate al arhitectului sef.
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate 1 si 3 din cadrul Consiliului local Tăuţii Măgherăuş
- prevederile art.  41 alin.1 din HG nr. 53/2008, conform carora parohia ca structura cu personalitate
juridica a Bisericii Ortodoxe Române este persoana juridica de drept privat si utilitate publica
- procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5668/16.06.2017

Constatând  că  au  fost  îndeplinite  prevederile  Legii  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit.b, art.45, art.. 115, alin 1, lit.b  şi art. 124
din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTARASTE:

        Art. 1 –Se aprobă atribuirea în folosință gratuită,  pe perioada existentei constructiei, către Parohia
Ortodoxă Bușag, a obiectivului „Capelă Mortuară” situată în Bușag, str. 118, nr.35, UAT Tăuții Măgherăuș.
        Art.2 (1)  Beneficiarul  prezentei  hotărâri  răspunde,  cu excepția cazurilor  de forță majoră,  pentru
prejudiciile suferite de construcția atribuită în folosință gratuită potrivita art. 1 și preia toate sarcinile legate
de întreținerea și funcționarea acesteia, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și apa care vor fi achitate
de către autoritatea publică  locală. 
                  (2)Construcția va fi utilizată doar potrivit destinației sale și va deservi întreaga comunitate locală.
        Art. 3 (1)  Predarea obiectivului nominalizat la art. 1 se va face prin protocol de predare-primire.
                 (2) Pentru motive temeinic justificate, determinate de  interesul public local sau de nerespectarea
obligațiilor  privind  întreținerea  și  funcționarea  capelei  mortuare,  Consiliul  Local  va  putea  retrage
beneficiarului dreptul de folosință constituit potrivit art. 1, daca acesta nu o foloseste potrivit destinatiei sale
si pentru toti cetatenii indiferent de religie și etnie.        
         Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează dl Ardelean Anton Primarul
Oraşului Tăuţii Măgherăuş.
        Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Compatimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.
- Parohia Ortodoxă Bușag.
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Au fost prezenti  13  consilieri din 14  in functie
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