ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

HOTĂRÂREA
Nr. 44 din 28.03.2019
Cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea primei înscrieri în
cartea funciară a dreptului de proprietate privată a orașului Tăuții Măgherăuș asupra
unui teren în suprafață de 4197 mp.
Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, în sedinta ordinara la data de 28.03.2019
Având în vedere:
• Planul de amplasament şi delimitare cu propunere de dezlipire întocmit de topograf autorizat de SC
RAICAD-GIS SRL-D prin ing. RAICA Nicolae
• Prevederile Planului Urbanistic General al oraşului Tăuţii Măgherăuş, aprobat prin H.C.L. nr. 8/2007
• Raportul de specialitate al serviciului urbanism nr. 3600/25.03.2019,
În temeiul prevederilor:
• Art. 858 - 865 din Codul Civil
• Art. 21 alin.1 și 2 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 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
HOTARASTE:

Art.1.Se identifică și se aproba dezlipirea nr. topo 1136/3/2/2 suprafață totală de 11553 mp din C.F
50895 Tăuții Măgherăuș, astfel:
Lot 1 - 1136/3/2/3 -

4197 mp

Lot 2 - 1136/3/2/4 -

266 mp

Art. 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral și se constată apartenența la domeniul privat a orașului
Tăuții Măgherăuș, pentru terenul în suprafață totală de 4197 mp din nr topo 1136/3/2/3
50895 Tăuții Măgherăuș.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin
serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

din C.F

Art.4. Prezenta se comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciul urbansim amenajare teritoriu:
- OCPI, Maramures, BCPI Baia Mare
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