ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 69 din 31.05.2018
Privind aprobarea preluarii în domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș a
străzii nr. 64.
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara la data de 31.05.2018
Având în vedere:
- raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului
nr.6384/30.05.2018,
- declarația de renunțare la dreptul de proprietate a d-lui Frandoș Cosmin-Adrian, încheiere de
autentificare nr. 1140/29.06.2017,
- declaraîia de renunțare la dreptul de proprietate a d-nei Frandoș Cosmica, a d-nei Frandoș
Angela-Gorgeta, a d-nei Simu Raluca-Andrada, încheiere de autentificare nr. 1230/11.07.2017,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tautii Magheraus;
În baza prevederilor art. 562 alin(2) și art. 889 din Codul Civil;
În baza prevederilor art. 8 alin (1) din legea nr. 213/1989 privind bunurile proprietete public,
Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,.
Avand în vedere avizul secretarului orasului Tautii Magherauş,
În temeiul art. 36 alin (2) litera c art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă preluarea în proprietate privată a străzii 64, imobil – teren în suprafață totală de 609
mp, compus din imobil-teren în suprafață de 170 mp înscris în CF nr. 57160 Tăuții Măgherăuș, nr.
Cadastral nou 57160 LOT 2 și imobil-teren în suprafață de 439 mp, înscris în CF nr. 55212 Tăuții
Măgherăuș, nr. Cadastral 55212.
Art.2. Se aprobă trecerea imobilelor identificate la Art. 1, din proprietatea privată a orașului Tăuții
Măgherăuș în proprietatea publică a orașului Tăuții Măgherăuș.
Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Tăuții
Măgherăuș, cu prevederile prezentei Hotărâri.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul urbanism și Amenajarea
teritoriului,
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-

Instituția Prefectului județul Maramures
Primarul orasului Tautii Magheraus
Serviciul Urbanism
OCPI Maramures
Rrenunțătorilor la dreptul de proprietate

Presedinte de ședință
Lauran Marin Florin

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr .69 /31.05.2018
5 ex. CL/BCI

