
ROMÂNIA                                                                                                                                                                            
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                   
ORAŞUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL                                                        

HOTĂRÂREA
 Nr.199 din 16.09.2020

cu privire la realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi atribuite în 
concesiune, avand ca si beneficiar pe dna.BANCOȘ (căs.CIRȚIU) ANAMARIA-ELENA

Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus, întrunit în sedinta extraordinară în data de 16.09.2020

Avand în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului nr.10481/14.09.2020;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de Urbanism si Amenajarea teritoriului 

nr.10574/15.09.2020;
- Contractul de concesiune nr.162/11.03.2020;
- Acordul nr.2982/10.03.2020;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului nr.cad 60756, în suprafață de 699 mp, avizat 

de către OCPI Maramureș cu nr.41879/18.08.2020;
- HCL nr.7/29.01.2019, cu privire la aprobarea PUG orașul Tăuții-Măgherăuș;
- 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 aprobă realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi atribuite în 
concesiune, în favoarea beneficiarului Bancoș (căs.Cirțiu) Anamaria Elena, căreia i se retrage 

dreptul de concesiune atribuit prin Contractul de concesiune nr.162/11.03.2020, urmând a fi pusă în 

posesie și a i se încheia un nou contract de concesiune cu privire la suprafața de teren de 699 mp, 

nr.cad 60756, înscrisă în CF nr.60756 Tăuții-Măgherăuș.

Art.2.Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza efectele Contractului de concesiune 

nr.162/11.03.2020.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, punerea în posesie și încheierea Contractului de 

concesiune, se încredințează Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului și Biroul Juridic.

Art.4. Prezenta se comunica:

- Instituției Prefectului – Județul Maramureş;

- Primarului oraşului Tăuții-Măgherăuș;

- Biroului Juridic;

- Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului;

- Dnei.Bancoș (căs.Cirțiu) Anamaria Elena;
                                                



Președinte de ședință,
                                                                             Albert Ana

       

                                               Contrasemnează Secretar general,
                                                                                              Bîndilă Călin-Ioan 

                                                                                                                                                                                                                         
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu: 12 voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri;
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