
                                                                                                                                                                                               
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

    HOTARAREA
 Nr. 64 din 12.02.2020

privind aprobarea trecerii din  domeniul privat în domeniul public al UAT Tăuții Măgherăuși a
unor imobile aparținânnd Muzeului Satului Acasa, în cadrul Proiectul integrat privind

îmbunătățirea de servicii educaționale și culturale și a spațiilor publice urbane în orașul Tăuții
Măgherăuș, jud. Maramureș, POR Axa 13, COD SMIS 125351.

                     Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la
data de  12.2020.
             
Având în vedere:

 Raportul de specialitate nr. 1681/11.02.2020  al Compartimentului Implementare Proiecte și
Strategii,

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

  avizul favorabil al  comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local,
   Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,

         In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b și c, alin 4 lit. d, art. 354 și art 361
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

                                 
                                                                   HOTARASTE:

           Art.1  Se aprobă trecerea din  domeniul privat în domeniul public al UAT Tăuții Măgherăuși a
unor imobile aparținânnd Muzeului Satului Acasa, în cadrul Proiectul integrat privind îmbunătățirea
de servicii  educaționale  și  culturale și  a  spațiilor  publice urbane în  orașul  Tăuții  Măgherăuș,  jud.
Maramureș, POR Axa 13, COD SMIS 125351, după cum urmează:
- Imobil înscris în CF 58271-C5, în suprafașă de 47 mp.
- Imobil înscris în CF 58271-C6, în suprafață de 25 mp.
- Imobil înscris în CF 58271-C7, în suprafață de 42 mp. 

         Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Orașului Dl. Anton
Ardelean prin aparatul de specialitate.

        Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Compartiment Implementare Proiecte și Strategii,
- Serviciul Urbanism.

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                      Bocuț Ancuța                    

                                      
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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