
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                                    

 HOTARAREA 

                 Nr. 203  din 24.11.2017   

proiect privind aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea înscrierii  în 

cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi 

administrarea Consiliului Local asupra  terenurilor aferente straziilor din  

localitatea Tautii Magheraus. 

 

              

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa extraordinară la data de 

24.11.2017 

Având în vedere:  

 

                                                             Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. 12407/22.11.2017 al serviciului Urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, HCL 

18 din 15.04.2010, cu modificările şi completările ulterioare 

Prevederile Planului Urbanistic General al oraşului Tăuţii Măgherăuş , aprobat prin 

H.C.L. nr. 8/2007 

Documentatiile intocmite de SC RAICAD-GIS SRL-D prin ing. RAICA Nicolae. 

În temeiul prevederilor: 

Art. 858 - 865 din Codul Civil 

Art. 21 alin.1și 2 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările 

şi completările ulterioare, 

Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordinului Directorului General al Agenției Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

nr. 700/09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

art.36 al.2 lit.c, alin.5 lit.c şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.121 din Legea 

administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art 1.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 1061/2/2/7 in suprafata totala de 1429 mp din C.F. 

476 Cicarlau,  astfel: 

Lot 1 – 1061/2/2/7/1 –   1225 mp - aferent strazii 58 

Lot 2 – 1061/2/2/7/2 –      204 mp 



Art 1.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 58 localitatea 

Tautii Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii 

Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 4791 mp, compusa 

din nr topo 1061/2/2/7/1 din CF 476 Cicarlau in suprafata de 1225 mp, nr topo 1009 

fara date CF in suprafata de 1495 mp, nr topo 736 fara data Cf in suprafata de 600 

mp si fara date de CF in suprafata de 1471 mp.(documentatie ANEXA 1). 

Art 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 28 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 6762 mp, compus din nr topo 625 

fara date de CF in suprafata de 4110 mp, nr topo 657 fara date de CF in suprafata 

de 1809 mp si suprafata de  843 mp fara date de CF (documentatie ANEXA 2).  

Art 3. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 28 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 360 mp, compus din 628/5/1 fara 

date de CF in suprafata de 247 mp si suprafata de 113 mp fara datre de CF. 

(documentatie ANEXA 3). 

Art 4. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 68 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 3235 mp, compusa din nr topo 

375 fara date de CF. (documentatie ANEXA 4). 

Art 5. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 5 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 3183 mp, fara date de CF 

(documentatie ANEXA 5). 

Art 6. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 5 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 1088 mp, compusa din nr topo 

763 fara date de CF in suprafrata de 554 mp si fara date de CF in surpafata de 534 

mp. (documentatie ANEXA 6). 

Art 7. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 7 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 1466 mp, compusa din nr topo 

316 fara date de CF (documentatie ANEXA 7). 

Art 8. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 8 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 667 mp, fara date de CF 

(documentatie ANEXA 8).                                             

Art 9. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 6 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

prin HCL 18 din 15.04.2010  pentru suprafata totala de 1679 mp, compusa din nr topo 

112 fara date de CF (documentatie ANEXA 9). 

Art 10. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 11 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 3183 mp, fara date de CF 

(documentatie ANEXA 10). 

Art 11. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 15 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 



HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1117 mp, fara date de CF 

(documentatie ANEXA 11). 

Art 12. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 9 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 2487 mp, fara date de CF 

(documentatie ANEXA 12). 

Art 13. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 9 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 8425 mp, compusa din nr  topo 54 

fara date de CF in suprafata de 6440 mp si din nr topo 713 fara date de CF in 

suprafata de 1985 mp (documentatie ANEXA 13). 

Art 14. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.10 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1054 mp, din nr topo 9 fara date de 

CF (documentatie ANEXA 14). 

Art 15. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.16 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 13805 mp,compusa din nr topo 266 

fara date de CF in suprafata de 5434 mp si din nr topo 1040 fara date de CF in 

suprafata de 8371 mp (documentatie ANEXA 15). 

Art 16. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.17 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 576 mp,compusa din nr topo 1043 

fara date de CF in suprafata de 576 mp  (documentatie ANEXA 16). 

 

Art 17.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/100 in 

suprafata totala de 108310 mp din C.F. 50181 Tautii Magheraus,  astfel: 

 

Lot 1 – 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/101 –        8005 mp - aferent strazii 

24 

Lot 2 – 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/102 –         2427 mp - aferent strazii 

31 

Lot 3 – 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/103 –         1419 mp - aferent strazii 

48 

Lot 4 – 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/104 –         3236 mp - aferent strazii 

49 

Lot 5 – 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/105 –        93223 mp 

 

Art 17.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.24 localitatea 

Tautii Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii 

Magheraus HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 44432 mp, compusa din 

nr topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/101 din CF 50181 Tautii 

Magheraus in suprafata de 8005 mp, din nr topo 1135 fara date de CF in suprafata 

de 10680 mp, din nr topo 848 fara date de CF in suprafata de 3219 mp, din nr topo 

42 fara date de CF in suprafata de 10110 mp  si fara date de CF suprafata de 12418 

mp (documentatie ANEXA 17). 

 



Art 18. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.25 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 7117 mp,compusa din nr topo 619 

fara date de CF  (documentatie ANEXA 18). 

 

Art 19. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.26 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1126 mp, fara date de CF in 

suprafata de 576 mp  (documentatie ANEXA 19). 

 

Art 20. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.52 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 4791 mp, fara date de CF in 

suprafata de 4791 mp  (documentatie ANEXA 20). 

 

Art 21. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.54 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1675 mp, fara date de CF in 

suprafata de 4791 mp  (documentatie ANEXA 21). 

 

Art 22. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.53 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 4357 mp, fara date de CF in 

suprafata de 4357 mp  (documentatie ANEXA 22). 

 

Art 23. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.54 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 933 mp, fara date de CF in suprafata 

de 933 mp  (documentatie ANEXA 23). 

 

Art 24. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.31 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 2427 mp, din CF 50181 Tautii 

Magheraus nr topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/102 in suprafata de 

2427 mp conform Art. 17.1 lot 2 (documentatie ANEXA 24). 

 

Art 25. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.27 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 2636 mp, fara date de CF in 

suprafata de 2636 mp  (documentatie ANEXA 25). 

 

Art 26. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.48 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1419 mp, din CF 50181 Tautii 

Magheraus nr topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/103 in suprafata de 

1419 mp conform Art. 17.1 lot 3 (documentatie ANEXA 26). 

 

Art 27. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 23 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 



HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 11377 mp, din nr topo 93 fara date de 

CF in suprafata de 4173 mp  si suprafata de 7204 mp fara date de CF.(documentatie 

ANEXA 27). 

Art 28. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 22 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 2930 mp, din nr topo 181 fara date de 

CF in suprafata de 498 mp  si suprafata de 2432 mp fara date de CF.(documentatie 

ANEXA 28).                                                                                                                                

Art 29. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 62 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 5197 mp, fara date de 

CF.(documentatie ANEXA 29). 

Art 30. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 60 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 4515 mp, din nr  topo 401 fara date 

de CF.(documentatie ANEXA 30). 

Art 31. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 61 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 1304 mp, din nr  topo 401 fara date 

de CF in suprafata de 1103 mp si fara date CF suprafata de 201 mp.(documentatie 

ANEXA 31). 

Art 32. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 59 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 7273 mp, fara date CF .(documentatie 

ANEXA 32). 

Art 33. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 59 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 2271 mp, fara date CF .(documentatie 

ANEXA 33). 

Art 34. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr.49 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 5686 mp, din CF 50181 Tautii 

Magheraus nr topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/104 in suprafata de 

15686 mp conform Art. 17.1 lot 4 (documentatie ANEXA 34). 

Art 35. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 50 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 546 mp, fara date CF .(documentatie 

ANEXA 35). 

Art 36. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 2 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 7563 mp, din nr topo 788 fara date 

CF in suprafata de 5074 mp si fara date de CF in suprafata de 2489 mp 

.(documentatie ANEXA 36). 

 

Art 37. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru strada nr. 63 localitatea Tautii 

Magheraus inscrisa in inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus 

HCL 18 din 15.04.2010 pentru suprafata totala de 6529 mp, fara date de CF in 

suprafata de 6529 mp .(documentatie ANEXA 37). 



Art. 38 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararisi efectuarea demersurilor necesare se 

incredinteaza  primarul orasului Tautii-Magheraus, dl. Anton ARDELEAN, prin aparatul de 

specialitate. 

 

 

  Art.39    Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege: 

   - Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

  -Prefectului Judeţului Maramureş, 

  -Compartimentului urbanism al primariei 

-Compartimentului elaborare documente 

   -OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare 

 

 

 

 

 

                                                                         Presedinte de ședință 

                                                                           Gaie Nicolae Marin 

 

 

 

 

                                                                                                Contrasemneaza    SECRETAR  

                                                                                                  Bîndilă Călin-Ioan   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    13   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .203/24.11.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


