
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                                    

 HOTARAREA 

                 Nr. 8  din 31.01.2018  

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 ordinară la data de 31.01.2018 

Având în vedere:  

            Raportul de specialitate nr. 13464/19.12.2017 al serviciului Urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș, Anexa nr. 

66 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare 

 Prevederile Planului Urbanistic General al orașului Tăuții Măgherăuș, aprobat prin H.C.L. nr. 

8/2007 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 15.04.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 98 din 2005 referitoare la atribuirea de denumiri străzilor din orașul Tăuții-Măgherăuș și 

cartierele componente 

 Documentațiile întocmite 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 și 

completările ulterioare, 

 Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 

700/09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de 

cadastru și 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 

administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Tautii Magheraus, pentru strada nr. 53, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 1847 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 1) 

Art. 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 73 – Tronsonul 1, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, identificata in 

Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 104) pentru suprafata totala de 25252 mp, compusa din 

topo. 840 – drum, in suprafata de 12792 mp, din topo. 813 – drum,  in suprafata de 1443 mp, din topo. 

29– drum, in suprafata de 4025 mp, din topo.185 – drum, in suprafata de 2969 mp, din topo. 271 – 

drum, in suprafata de 3450 mp, din topo. 275 – drum, in suprafata de  573 mp. (ANEXA 2) 

Art. 3. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 73 – Tronsonul 2, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, identificata in 

Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 104) pentru suprafata totala de 9865 mp, compusa din 

topo. 569 – drum, in suprafata de 9865 mp. (ANEXA 3) 

Art. 4. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 73 – Tronsonul 3, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, identificata in 



Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 104) pentru suprafata totala de 9826 mp, compusa din 

topo. 548 – drum, in suprafata de 9826 mp. (ANEXA 4) 

Art. 5. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 73 – Tronsonul 4, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, identificata in 

Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 104) pentru suprafata totala de 16546 mp, compusa din 

topo. 1040 - Tautii de Jos – drum, in suprafata de 1992 mp, din topo.703 – drum, in suprafata de 8234 

mp, din topo. 793 – drum, in suprafata de  6320 mp. (ANEXA 5) 

Art. 6. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 101, inscrisa in inventarul domeniului public 

al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 1468 mp, 

compusa din topo. 774 – drum, in suprafata de 1468 mp. (ANEXA 6) 

Art. 7. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 79, inscrisa in inventarul domeniului public 

al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 1543 mp, 

compusa din topo. 545 – drum, in suprafata de 1543 mp. (ANEXA 7) 

Art. 8. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 81, inscrisa in inventarul domeniului public 

al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 613 mp, 

identificata fara date de CF. (ANEXA 8) 

Art. 9. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a orasului 

Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 80, inscrisa in inventarul domeniului public 

al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 5897 mp, 

compusa din topo. 521 – drum, in suprafata de 5897 mp. (ANEXA 9) 

Art. 10. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 83, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 10542 

mp, din topo. 184 – drum,  in suprafata de 6704 mp, din topo. 94 – drum, in suprafata de 100 mp si 

suprafata de 3738 mp identificata fara date de CF. (ANEXA 10) 

Art. 11. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 84, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 5305 

mp, compusa din topo. 94 – drum, in suprafata de 98 mp si suprafata de 4397 mp identificata fara date 

de CF. (ANEXA 11) 

Art. 12. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 95, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 465 

mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 12) 

Art. 13. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 94, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 507 

mp, compusa din topo. 361 – drum, in suprafata de 352 mp si suprafata de 155 mp, identificat fara 

date de CF (ANEXA 13) 

Art. 14. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 93, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 2861 

mp, compusa din topo. 361 – drum, in suprafata de 2111 mp, din topo. 379 – drum, in suprafata de 750 

mp. (ANEXA 14) 

Art. 15. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 90 - Tronson 1, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 8885 mp, compusa din topo. 341 – drum, in suprafata de 4103 mp, compusa din topo. 298 – 

drum, in suprafata de 237 mp, compusa din topo. 299 – drum, in suprafata de 1907 mp, compusa din 

topo. 304 – drum, in suprafata de 191 mp si suprafata de 2447 mp, identificata fara date de CF. 

(ANEXA 15) 

Art. 16. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 90 – Tronson 2, inscrisa in inventarul 



domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 1163 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 16) 

Art. 17. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 92, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 4085 

mp, compusa din topo. 1288 – Tautii de Jos – drum, in suprafata de 2874 mp, din topo. 318 – drum, in 

suprafata de 1211 mp. (ANEXA 17) 

Art. 18. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 89, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 1875 

mp, compusa din topo. 251– drum, in suprafata de 231 mp, din topo. 257 – drum, in suprafata de 940 

mp, din topo. 341 – drum, in suprafata de 704 mp. (ANEXA 18) 

Art. 19. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Baita, pentru strada nr. 91, inscrisa in inventarul domeniului 

public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata totala de 2425 

mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 19) 

Art. 20. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 105 – Tronson 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103) pentru suprafata totala de 

15236 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 20) 

Art. 21. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 105 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103)  pentru suprafata totala de 

2616 mp, compusa din topo. 84 – drum, in suprafata de 1972 mp si suprafata de 644 mp identificata 

fara date de CF. (ANEXA 21) 

Art. 22. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 104 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru 

suprafata totala de 3524 mp, din topo. 1207 - drum. (ANEXA 22) 

Art. 23. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 104 – Tronson 3, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru 

suprafata totala de 3958 mp, din topo. 1207 - drum. (ANEXA 23) 

Art. 24. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 104 – Tronson 4, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru 

suprafata totala de 5392 mp, compusa din topo. 83 – drum, in suprafata de 1033 mp, compusa din 

topo. 84 – drum, in suprafata de 1284 mp, din topo. 1207 – drum, in suprafata de 1895 mp si suprafata 

de 1180 mp identificata fara date de CF . (ANEXA 24) 

Art. 25. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 102 – Tronson 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103)  pentru suprafata totala de 

7713 mp, compusa din topo. 130 – drum, in suprafata de 6769 mp si suprafata de 944 mp identificata 

fara date de CF. (ANEXA 25) 

Art. 26. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 102 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103) pentru suprafata totala de 

20999 mp, compusa din topo. 220/3 – drum, in suprafata de 1513 mp, din topo. 220/4 – drum, in 

suprafata de 6734 mp, din topo. 224 – drum, in suprafata de 3280 mp, topo. 1146/7/3 din CF 237 – 

Tautii de Jos, in suprafata de 3647 mp si suprafata de 5825 mp identificata fara date de CF. (ANEXA 

26)  



Art. 27. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 102 – Tronson 3, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103) pentru suprafata totala de 

20288 mp, compusa din topo. 1100 din CF 237 – Tautii de Jos, in suprafata de 7193 mp si suprafata de 

13095 mp identificata fara date de CF. (ANEXA 27) 

Art. 28. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Nistru, pentru strada nr. 102 – Tronson 4, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 1 (DC 103) pentru suprafata totala de 

3761 mp, compusa din topo. 1135 – Drum – Tautii de Jos. (ANEXA 28) 

Art 29.1 Se aproba dezlipirea nr. Topo. 795/12/13/5/2/2 in suprafata totala de 166560 mp din C.F. 118 

Busag,  astfel: 

Lot 1 – 795/12/13/5/2/2/1 –            2098 mp  

Lot 2 – 795/12/13/5/2/2/2 –        164462 mp.  

Art 29.2 Se aproba dezlipirea nr. Topo. 89/2 in suprafata totala de 536 mp din C.F. 27 Merisor,  astfel: 

Lot 1 – 89/2/1 –            441 mp  

Lot 2 – 89/2/2 –              95 mp.  

Art 29.3 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Merisor, pentru strada nr. 133 – Tronson 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 3 (DC 99)  pentru suprafata totala de 

37644 mp, compusa din topo. 795/12/13/5/2/2/1 din CF 118 – Busag, in suprafata de 2098 mp, din 

topo. 89/2/1 din CF 27 – Merisor, in suprafata de 441 mp, din topo. 667, in suprafata de 2026 mp, din 

topo. 155, in suprafata de 2885 mp, din topo. 125, in suprafata de 10223 mp, din topo. 246, in 

suprafata de 3642 mp si din topo. 793, in suprafata de 16329 mp. (ANEXA 29) 

 

Art 30.1 Se aproba dezlipirea nr. Topo. 800/1/2/2/2/2/2 in suprafata totala de 13090 mp din C.F. 118 

Busag,  astfel: 

Lot 1 – 800/1/2/2/2/2/2/1 –          1767 mp  

Lot 2 – 800/1/2/2/2/2/2/2 –        11323 mp.  

Art 30.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Merisor, pentru strada nr. 133 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 3 (DC 99) pentru suprafata totala de 5612 

mp, compusa din topo. 800/1/2/2/2/2/2/1 din CF 118 – Busag si din topo. 802, in suprafata de 3845. 

(ANEXA 30) 

Art 31.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 788/4/2/2 in suprafata totala de 7556 mp din C.F. 120 Busag,  

astfel: 

Lot 1 – 788/4/2/2/1 –          3492 mp  

Lot 2 – 788/4/2/2/2 –          4064 mp.  

Art 31.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 113, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 3492 mp, compusa din topo. 788/4/2/2/1 din CF 120 – Busag, in suprafata de 3492 mp. 

(ANEXA 31) 

Art 32. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 114 – Tronson 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 3 (DC 98) pentru suprafata totala de 9538 

mp, compusa din topo. 289, in suprafata de 7923 mp si topo. 758, in suprafata de 1615 mp. (ANEXA 

32) 

Art 33. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 114 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 



identificata in Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tautii Magheraus, pozitia 3 (DC 98) pentru suprafata totala de 

21788 mp, compusa din topo. 320, in suprafata de 1897 mp, din topo. 221, in suprafata de 16530 mp si 

din topo. 667, in suprafata de 3361 mp. (ANEXA 33) 

Art 34.1 Se aproba dezlipirea nr. topo 791/2/2/2/2 in suprafata totala de 191494 mp din C.F. 120 

Busag,  astfel: 

Lot 1 – 791/2/2/2/2/1 –          1509 mp  

Lot 2 – 791/2/2/2/2/2 –          9029 mp 

Lot 3 – 791/2/2/2/2/3 –          180961 mp  

Art 34.2 Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 116, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 1509 mp, compusa din topo. 791/2/2/2/2/1 din CF 120 – Busag, in suprafata de 1509 mp. 

(ANEXA 34) 

Art 35. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 117, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 9024 mp, compusa din topo. 791/2/2/2/2/2 din CF 120 – Busag, in suprafata de 9024 mp. 

(ANEXA 35) 

Art 36. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Busag, pentru strada nr. 118, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 4920 mp, compusa din topo. 221, in suprafata de 4796 mp si din topo. 489, in suprafata de 

124 mp. (ANEXA 36) 

 

Art. 37. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru DC 97 – Tronson 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HG 934/2002, Anexa 66, pozitia 

3, pentru suprafata totala de 7802 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 37) 

Art. 38. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru DC 97 – Tronson 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HG 934/2002, Anexa 66, pozitia 

3, pentru suprafata totala de 7806 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 38) 

Art. 39. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 125, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, identificata in 

Anexa 66 la HG 934 din 2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii Magheraus, pozitia 3 (DC 97)  pentru suprafata totala de 10984 mp, identificata fara 

date de CF. (ANEXA 39) 

Art. 40. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 132, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 3718 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 40) 

Art. 41. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 127, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 5735 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 41) 

Art. 42. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 128, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 9494 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 42) 

Art. 43. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 129, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 6585 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 43) 

Art. 44. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 130, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 7545 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 44) 



Art. 45. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 131, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 10337 mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 45) 

Art. 46. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Bozanta Mare, pentru strada nr. 126, inscrisa in inventarul 

domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, pentru suprafata 

totala de 2144mp, identificata fara date de CF. (ANEXA 46)                                                                                                                                                                  

Art. 47. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Ulmoasa pentru strada nr. 141 - Tronsonul 1, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identifacta in anexa 66 la HG 934/2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii-Magheraus, pozitia 1 ( DC 104), pentru suprafata totala de 16180 mp - drum 

compusa din cu nr topo 6011 in suprafata de 392mp fara date de CF, nr topo 6012 in suprafata de 1067 

mp fara date de CF, nr topo 6111 in suprafata de 2680 mp din CF 2800 Baia Mare, nr topo 5898/2 in 

suprafata de 90 mp din CF 7495 Baia Mare, nr topo 5898/3 in suprafata de 3509 mp din CF 7495 Baia 

Mare, nr topo 5898/1/2/2/2 in suprafata de 422 mp din CF 7495 Baia Mare si suprafata de 8020 

mp,fara date de CF. (ANEXA 47)                                                                                                                                                                

Art. 48. Se aproba atribuirea de numar cadastral si se constata apartenenta la domeniul public a 

orasului Tautii Magheraus, localitatea Ulmoasa pentru strada nr. 141 - Tronsonul 2, inscrisa in 

inventarul domeniului public al orasului Tautii Magheraus prin HCL 18 din 15.04.2010, 

identifacta in anexa 66 la HG 934/2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Tautii-Magheraus, pozitia 1 ( DC 104),  pentru suprafata totala de 1435 mp - drum 

compusa din cu nr topo 5935 in suprafata de 1435 mp fara date de CF. (ANEXA 48) 

Art. 49 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararisi efectuarea demersurilor necesare se 

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

specialitate. 

Art. 50    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 

                                                           Ispasoiu Pompiliu 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan     

 

               

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 8/31.01.2018      
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