
 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
                                                                    HOTĂRÂREA 

Nr. 87 din 25.05.2017 
cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit în vederea construirii unei locuinţe proprietate 

personală dlui Pasca Romeo Ioan  
 

 

Consiliul local Tautii-Magheraus întrunit în şedinţa  ordinara  la data de  25.05.2015. 

Având în vedere:  

- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, nr.3292/18.05.2017 

- Cererea nr. 3292/05.04.2017 a titularului Pasca Romeo Ioan prin care solicita retragerea dreptului de folosinta asupra 

terenului, deoarece nu a edificat locuinta sau alt imobil  pe acesta şi renuntă la ea. 

- Avizul Comisiei pentru buget-finanţe, administrarea patrimoniului comunei, urbanism, agricultură şi protecţia mediului  

-  avizul Comisiei pentru învăţământ, protecţia socială, cultură, sport şi tineret; 

- avizul secretarului. 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991republicata privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinţelor cu modificarile si completarile ulterioare. 

În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe 

proprietate personală şi prevederile H.G. 896/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

În temeiul art. 36 alin 2 lit. c, alin.6 lit e si art. 45  din Legea administratiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 

        

Art. 1 – Se retrage, la cererea titularului dreptul de folosinţă asupra terenului in suprafata de 500 mp, parcela 61, 

inscris in CF 2182, nr. Cad. 618/21/4/4/2/8/38/92/45/61 care a fost atribuita  dlui Pasca Romeo Ioan domiciliat  in Baia 

Mare, str. Dragos Voda nr. 20/34, în vederea constuirii unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr.15/2003. 

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin compartimentele de 

specialitate. 

 

Art. 3 Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 

- Primarului oraşului 

- Serviciului financiar-contabil, 

- Compartimentului agro silvic fond funciar, 

- Dlui Pasca Romeo Ioan 

  
   
                                                                                        Presedinte de ședință 
                                                                                              Butoi Viorel 

                      

                    

                                                                                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan    

Au fost prezenti  14  consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr .87/25.05.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 


