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JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                                    

 HOTARAREA 

                  Nr. 110  din 24.04.2019                
privind exprimarea acordului Consiliului Local in vederea intabularii unui teren aflat în 

proprietatea Orasului Tautii Magheraus in favoarea beneficiarilor sentintei  civile nr.2802 din 

12.04.2016  
 

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.04.2019 

Având în vedere:  

• raportul de specialitate nr. 4791/18.04.2019 promovat de Compartimentul Juridic 

• prevederile dispozitivului Hotararii Civile nr. 2802/2016 a Judecatoriei Baia Mare 

• prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, 

• documentația Comisiei locale de fond funciar Tăuții Măgherăuș înregistrată la Comisia 

județeană pentru stabilirea dreptului de proprietete private asupra terenurilor cu nr. 

9233/18.09.2018, 

• prevederile art. 1 din primul protocol aditional la CEDO 

• avizul favorabil al Comisiei I buget finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al oraşului, agricultură, gospodărire comunala, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ; 
În temeiul Prevederilor art.10, art. 36 alin.2 lit.c, art.45, art. 115, alin.1,  lit. b , 
din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată ,cu completările şi 
modificările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1  Se exprima acordul ca terenul cu nr. cadastral 58420,   în suprafață de 3510 mp 

înscris în CF 58420 Tăuții Măgherăuș în favoarea orașului Tăuții Măgherăuș, inclus în sector 

cadastral nr. 30 și aflat la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Tăuții Măgherăuș, să fie 

atribuit d-nelor Brumath-Suciu Simona-Luminița și Brumath-Suciu Lucia-Iulia, în vederea 

punerii în executare a sentinței civile nr. 2802/12.04.2016. 

         Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 

Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton ARDELEAN, prin aparatul de specialitate. 

         Art. 3 – Prezenta hotarare se comunică: 

- Institutiei Prefectului -Judetul Maramures; 

- Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 

- OCPI Maramures, 

- Serviviul juridic, 

- Se aduce la cunostinta publica prin afisare. 

 
                                                               Presedinte de ședință 

                                                                       Săsăran Ana 

                                                                                      

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

       

 

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .110/24.04.2019        
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