
ROMÂNIA                                                                                                                                                                          

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

                            HOTĂRÂREA  
             Nr. 45  din 14.03.2018 

Privind aprobarea modificarii HCL nr.21 din 31.01.2018 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, de indata, în şedinţă  extraordinară la 

data de 14.03.2018, 

 Având în vedere: 

- adresa inregistrata de Pop Andrei cu domiciliu in Bozanta Mare str 127 nr 3, la 

primaria Orașului Tăuții Măgherăuș cu nr 1178/30.01.2018 privind preluarea strazii 22 

in domeniul privat si 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 strazii 22.   

 

 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, Anexa nr. 

66 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare 

 Raportul de specialitate nr. 3137/13.03.2018 inaintat de Serviciul Urbanism si Amenajare 

Teritoriului 

 Raportul de specialitate nr. 3143/13.03.2018 inaintat de Compartiment Administrarea 

Patrimoniului 

 Prevederile Planului Urbanistic General al orașului Tăuții Măgherăuș, aprobat prin H.C.L. nr. 

8/2007 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 15.04.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 98 din 2005 referitoare la atribuirea de denumiri străzilor din orașul Tăuții-Măgherăuș și 

cartierele componente 

 Documentațiile întocmite de SC TOPO GEO SURVEY & GIS SRL, prin ing. SUBA Elemer-

Emanuel. 

În temeiul prevederilor: 

 Art. 858 – 865, art. 889 din Codul Civil 

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

completările ulterioare, 

 Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 

700/09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de 

cadastru și 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.120 din Legea 

administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

           H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

            Art. 1. Se completeaza art 1 din HCL 21 din 31.01.2018 cu:  

  

Art 1.7. Se constata apartenenta la domeniul privat a orasului Tautii Magheraus, localitatea Tautii 

Magheraus, pentru parte din strada nr. 22, identificata in nomenclatorul stradal al orasului Tautii 

Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafetele identificate prin nr topo 169/1/1 in 

suprafata de 105 mp din CF 54642 Tautii Magheraus, nr topo 170/1 in suprafata de 100 mp din CF 

53590 Tautii Magheraus, nr topo 171/2/1 in suprafata de 264 mp din CF 51567 Tautii Magheraus, nr 

topo 176/1/1 in suprafata de  57 mp din CF 1042 Tautii Magheraus. 

 

Art. 1.8. Se aproba trecerea din domeniu privat al orasului Tautii Magheraus in domeniul public al 

orasului Tautii Magheraus a suprafetelor identificate prin nr topo 169/1/1 in suprafata de 105 mp din 

CF 54642 Tautii Magheraus, nr topo 170/1 in suprafata de 100 mp din CF 53590 Tautii Magheraus, nr 

topo 171/2/1 in suprafata de 264 mp din CF 51567 Tautii Magheraus, nr topo 176/1/1 in suprafata de  

57 mp din CF 1042 Tautii Magheraus. 

 



 

Art. 2. Se modifica art 2 din HCL 21 din 31.01.2018  si va avea urmatorul continut:  

 

„Art 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Tautii Magheraus, pentru strada nr. 22, identificata in nomenclatorul 

stradal al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 1537 mp, 

compusa din:  

- nr topo 169/2/2/2/1  in suprafata de 105 mp din CF 816 Tautii de Jos, nr topo 176/2  in 

suprafata de 88 mp din CF 932 Tautii de Jos, nr topo 109/2/9 in suprafata de 288 mp din CF 

758 Tautii de Jos, nr topo 107/4/2/2/2/2/2/2/1  in suprafata de 310 mp din CF 237 Tautii de 

Jos si suprafata de 220 mp - fara data de CF - inscrisa in inventarul domeniului public al 

orasului Tautii Magheraus prin HG 934/2002 anexa 66 pozitia 4; 

- nr topo 169/1/1 in suprafata de 105 mp din CF 54642 Tautii Magheraus, nr topo 170/1 in 

suprafata de 100 mp din CF 53590 Tautii Magheraus, nr topo 171/2/1 in suprafata de 264 mp 

din CF 51567 Tautii Magheraus, nr topo 176/1/1 in suprafata de  57 mp din CF 1042 Tautii 

Magheraus - identificata in nomenclatorul stradal al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 

din 15.04.2010, 

conform ANEXA 1.” 

                        Art. 3 Se modifica titlul HCL 21/2018, care va avea urmatorul cuprins: 

“Hotarare privind preluarea strazii 22 in domeniul privat si 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 strazii 22”. 

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orasului 

Tautii Magheraus prin compartimentele de specialitate. 

  Art.5   Prezenta se comunica la: 

     -   Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

           -  Primarul oraşului; 

          -  Compartimentului urbanism al primariei 

           -  Compartimentului elaborare documente 

           - OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare 

          -  D-lui Pop Andrei 

 
 

 

 

 

                                                                            Presedinte de ședință 

                                                                            Lauran Marin Florin 

 

                                              

 

 

 

 

  

                                                                                                                            Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                                                                                

Bindila Calin Ioan     

 

 

      

 

 

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 

Nr . 45/14.03.2018        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        

 


