ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 143 din 24.09.2018
privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 654 mp, bun de interes public național,
din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș, jud.
Maramureș, ca bun de interes public local.
Consiliul local al Orasului Tautii Magheraus întrunit în sedinta ordinara din data de 24.09.2018,
Având în vedere:
- Adresa nr. 107872/DJRP/18.09.2018 a Direcției Juridice și Relația cu Parlamentul din cadrul
Ministerului Mediului,
- adresele nr. 4564/13.05.2015 și R5486/11.06.2015 și NR . 9423/20.09.2017 ale UAT Tăuții Măgherăuș.
- adresa nr. 850/09.06.2015 a Administrației Naționale de Meteorologie – Centrul Meteorlogic Regional Transilvania
Nord.
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare.
- L 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată.
- L 216/2004 privind înființarea ANM.
- HG nr. 1.259/2011.
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tăuții Măgherăuș.
- avizul secretarului UAT Tautii Magheraus
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 al.3 şi art. 123 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTARASTE
Art.1 Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 654 mp, bun de interes public național, din
domeniul public al statului în domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș, ca bun
de interes public local. Pe acest teren a fost amplasată platforma meteorologică a Stației Meteorologice
Județene Baia Mare, teren înscris în CF 52392 UAT Tăuții Măgherăuș.
Art.2 Terenul va fi folosit pentru realizarea de obiective de interes public, respectiv a unei
parcări.
Art. 3. Această hotărâre anulează Hotărăre Consiliului Local nr. 205 din 22.12.2017.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Orașului Dl. Anton
Ardelean.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Administrației Naționale de Meteorologie
- Serviciul Urbanism.
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