ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 47 din 30.01.2020
cu privire la reatribuirea beneficiului dreptului de concesiune in favoarea dnei.Tenciu Ilina
Consiliul local al oraşului Tautii-Magheraus, întrunit în sedinta ordinară în data de 30.01.2020
Avand în vedere:
- Cererea nr.12256/16.09.2019 a dlor.Tenciu Ilina si Tenciu Vasile;
- Referatul de aprobare al Primarului Orasului Tautii-Magheraus nr.533/16.01.2020;
- Raportul de specialitate al Biroului juridic nr.537/16.01.2020;
- HCL nr.100/24.04.2019;
- CF nr.59619 Tautii-Magheraus, din cuprinsul careia a fost radiata inscrierea cu privire la
dreptul de concesiune conferit dnei.Tenciu Ilina, in baza Contractului de conesiune
nr.150/10.01.2005, cu privire la terenul in suprafata de 800 mp, inscrisa in CF nr.59619 TautiiMagheraus, nr.topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/26.
- Prevederile Certificatului de Urbanism nr.696/29.11.2019;
- Procesul-verbal al sedintei de Consiliu local din data de 30.09.2019;
- Planul de incadrare in zona (martie 2019) intocmit de catre ing.topograf Drincal Brigitta-Linda;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus;
- Avizul Secretarului general al oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aproba reatribuirea beneficiului dreptului de concesiune, in favoarea dnei.Tenciu Ilina, cu
privire la parcela de teren in suprafata de 800 mp, inscrisa in CF nr.59619 Tautii-Magheraus, nr.topo
618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/26.
Art.2. Cu incheierea unui nou Contract de concesiune, avand ca si obiect concesionarea terenului mai
sus identificat, se incredinteaza Biroul juridic.
Art.3. Serviciul financiar-contabil va proceda, din nou, la inscrierea in evidentele fiscale a respectivului
drept de concesiune, in beneficiul aceluiasi concesionar,Tenciu Ilina.
Art.4 Prezenta se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Maramureş;
- Primarului oraşului Tautii-Magheraus;
- Compartimentului Juridic;
- Serviciului financiar-contabil,
- Dnei.Tenciu Ilina;
Presedinte de ședință
Bocuț Ancuța
Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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