
                                                                                                 
                                                                                           

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

    HOTĂRÂREA 
 Nr.107 din 30.04.2020

cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit prin HCL
nr.41/29.03.2004 dnei.Lupse Daniela-Camelia 

Consiliul local al orasului Tautii-Magheraus, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.04.2020
Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 4453/13.04.2020 al Compartimentului juridic;
- Referatul de aprobare nr.4440/10.04.2020 al Primarului orasului Tautii-Magheraus;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii-Magheraus;
-     Avizul secretarului general al orasului Tautii-Magheraus;
- HCL nr.41/29.03.2004;
- CU nr.86/23.01.2019;
- Instiintarea nr.16968/19.12.2019;
- prevederile art.6 alin.1 si alin.2 din  Legea nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor în vederea

construirii unei locuinţe proprietate personală şi a prevederilor H.G. 896/2003 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor în vederea
construirii unei locuinţe proprietate personală.

- dispoziţiile  Legii  nr.50/1991  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

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

HOTĂRĂȘTE
       

Art.1. Se retrage dreptul de folosinţă atribuit cu titlu gratuit, prin HCL nr.41 din 29.03.2004,
dnei.Lupse  Daniela  Camelia,  asupra  terenului  cu suprafaţa  de 500 mp și  care  este  înscris  în  CF
nr.58763 Tauţii Măgheraus, nr.topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/1, parcela nr.1,  ca urmare a nerespectării
obligației  legale  prevăzută  în  Legea  nr.15/2003,  de  a  realiza,  în  termenele  legale,  o  construcție  –
proprietate personală.

Art.2. Se aproba radierea din CF nr.58763 Tautii-Magheraus a dreptului de folosinta asupra
terenului mai sus mentionat.

Art.3.  Se constata apartenenta la domeniul privat al  orasului Tautii-Magheraus a terenului
identificat din punct de vedere topografic la Art.1.

Art.4. Debitele restante la plata taxei (impozitului) pe teren, aferente folosinței terenului mai
sus  identificat,  inclusiv  a  majorărilor  și  a  penalităților  pe  care  acestea  le-au  generat,  vor  rămâne
înregistrate în bazele contabile, până la plata integrală. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Tautii-
Magheraus, prin compartimentele de specialitate.

Art.6. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
- Primarului orasului Tautii-Magheraus;
- Compartimentului juridic;
- Serviciului financiar-contabil;
- Serviciului Urbanism şi Amenajarea teritoriului;
- Dnei.Lupse Daniela-Camelia;                                          

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Gherasim Călin-Ioan                    

                          

            
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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