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CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 275 din  31.10.2016 

 

privind exprimarea acordului de principiu referitor  la vânzarea prin licitatie publică a unui teren de 

aproximativ 100 ha, din proprietate privată a oraşului Tăuţii-Măgherăuş, zona Nistru si aprobarea operaţiunilor 

de dezmembrare, întăbulare, evaluare in vederea vânzarii  

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019 

Avand in vedere:  

- raportul de specialitate nr. 14.580/2019 al Compartimentului Gestionare Patrimoniu,                

-     cererea nr. 12158/16.092019 a SC GRUP GENERAL ID SRL, 

- avizul Comisiei 1buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ si avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

- avizul Comisiei 3 pentru administraţie, juridice, apărarea ordinei şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti,  

          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată cu modificarile ulterioare, prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică  

         În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit c şi alin.6 lit a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

HOTARASTE: 

          Art. 1 – În  vederea realizarii unui obiectiv economic se aproba în principiu vînzarea  prin licitaţie publică a uui 

teren de aproximativ 100 ha,  din domeniul privat al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, zona Nistru. 

           Art. 2 Se aproba demararea procedurilor administrative  in vederea realizarii delimitarii topografice a terenurilor, 

intocmirea schiţelor de dezmembrare,  întăbulare, evaluare şi intocmirea documentaţiilor tehnice, a caietului de sarcini în 

vederea scoaterii la vânzare. 

           Art. 3. Se aproba alocarea din bugetul local a sumelor necesare realizarii acestor operatiuni cadastrale si legale.  

           Art. 4 Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul Oraşului dl. Ardelean Anton, 

prin aparatul de specialitate. 

         Art. 5 Prezenta se comunica: 

• Prefectului judeţului Maramureş; 

• Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

• Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului al primariei, 

• Serviciului Financiar Contabil 

 
 

 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                              

                                                                                                  Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                    Bindila Calin Ioan   

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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