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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

 

 

 

  HOTĂRÂREA 

 Nr. 171 din 09.10.2017 

 

privind aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea înscrierii  în cartea 

funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi 

administrarea Consiliului Local asupra  terenurilor aferente strazilor 18, 19, 20 si 21 

din orasul Tautii Magheraus. 

 

Având în vedere: 

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 

Documentatiile intocmite de SC RAICAD-GIS SRL-D prin ing. RAICA Nicolae 

Raportul de specialitate nr. 10181/09.10.2017. 

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; 

art.36 al.2 lit.c, alin.5 lit.c şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.121 din Legea 

administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art 1. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul 

public a orasului Tautii Magheraus pentru strada nr. 18, pentru suprafata totala de 4342 

mp, compusa din  nr. topo. 287 Tautii de Jos fara date de CF. (ANEXA 1). 

 

Art 2.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 231/9/2/2 in suprafata totala de 467 mp din C.F. 892 

Tautii de Jos,  astfel: 

 

Lot 1 – 231/9/2/2/1–   367 mp 

Lot 2 – 231/9/2/2/2 –  100 mp 

 

Art 2.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul 

public a orasului Tautii Magheraus pentru strada nr. 19, pentru suprafata totala de 632 

mp, compusa din  nr. topo. 228 Tautii de Jos fara date de CF in suprafata de 265 mp si din 

nr topo 231/9/2/2/1 din CF 892 Tautii de Jos in suprafata de 367 mp. (ANEXA 2). 

 



 

Art 3.  Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul 

public a orasului Tautii Magheraus localitatea Tautii Magheraus pentru strada nr. 20 

pentru suprafata totala de 1356 mp, compusa din  nr. topo. 228 fara date de CF in 

suprafata de 409 mp si  din nr topo 981 fara date de CF in suprafata de  947 mp (ANEXA 

3). 

 

Art 4.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 980/13 in suprafata totala de 1331 mp din C.F. 562 

Tautii de Jos,  astfel: 

 

Lot 1 – 980/13/1 –      883 mp 

Lot 2 – 980/13/2 –      448 mp 

 

Art 4.2 Se aproba dezlipirea nr. topo 218/22/6/2/2 in suprafata totala de 1606 mp din C.F. 

1051 Tautii de Jos,  astfel: 

 

Lot 1 – 218/22/6/2/2/1 –      805 mp 

Lot 2 – 218/22/6/2/2/2 –      801 mp 

 

Art 4.3. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul 

public a orasului Tautii Magheraus localitatea Tautii Magheraus pentru strada nr. 21 

pentru suprafata totala de 8638 mp, compusa din  nr topo 413 fara date de CF in suprafata 

de 164 mp, din nr topo 181 fara date de CF in suprafata de 2907 mp, din nr topo 980/1 din 

CF 559 Tautii de Jos in suprafata de 2273 

mp, din nr topo 980/13/1 din CF 562 Tautii de Jos in suprafata de 883 mp, din nr topo 

218/11 din CF 756 Tautii de Jos in suprafata de 683 mp, din nr topo 218/12 din CF 756 

Tautii de Jos in suprafata de 755 mp, din nr topo 218/22/6/2/2/1 din CF 1051 Tautii de Jos 

in surpafata de 805 mp si din nr topo 416 fara date de CF in suprafata de 165 mp. 

(ANEXA 4). 

  

      Art.5    Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege: 
   -Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

  -Prefectului Judeţului Maramureş, 

  -Compartimentului urbanism al primariei 

  -OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare. 

 

 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                              Gaie Nicolae Marin 

 

                      
                         

 

                                                                                                                                                        

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                          Bîndilă Călin-Ioan                                                                                                                                                                      

 

 

Au fost prezenti    12     consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       . 

Nr .171/09.10.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 


